Miestne poplatky obce Komjatice
platné od 1.1.2013
poplatok za miesto - 1 trhový stôl na tržnici
za prechodné užívanie verejného priestranstva
za stavebný materiál - stavebné povolenie
za skládku tuhých palív - prvé 3 dni
za umiestnenie inej skládky
za parkovanie motorového vozidla na verejnom priestranstve
poplatok za MR - 1 vyhlásenie
poplatok za zábavné hracie prístroje
daň za psa
daň za predajné automaty
daň za predajné automaty, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové a alkoholické výrobky
daň za nevýherné hracie prístroje
Rozhodnutie o výrube stromov: Položka 160
fyzická osoba
právnická osoba

1,40
0,40
3,40
0,20
0,40
3,40
2,65
166,00

€
€ /1 m2/ deň
€ /50m2/ rok
€ /m2/deň
€ /m2/deň
€ /mesiac
€
€/rok

4,00 €
16,60 €/rok
3-násobok sadzby
88,00 €/rok

10,00 €
100,00 €

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozdodnutia o využití územia alebo o zmene územného rozhodnutia: Položka 59
fyzické osoby
40,00 €
právnické osoby
100,00 €
predľženie platnosti rozhodnutia o umietnení stavby
20,00 €
Žiadosť o stavebné povolenie: Položka 60
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. rodinný dom
2. bytový dom
b) stavby na individuálnu rekreáciu /záhradkárske chaty/ alebo na zmeny dokončených stavieb /nadstavba, prístavba/

50,00 €
200,00 €

a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinný dom a stavby na individuálnu rekreáciu
2. bytový dom

25,00 €
50,00 €

35,00 €
100,00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rod. domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1 garáže s jedným alebo s dvoma miestami
2. prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, /napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .../
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám /napr. letné kuchyne, bazény, sklady .../

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

€
€
€
€
€

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1 garáže s jedným alebo s dvoma miestami
2. prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, /napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .../
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám /napr. prístrešky, sklady .../

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

€
€
€
€
€

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

20,00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením
pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 € vrátane
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane
nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane
nad 10 000 000 €

100,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1 000,00

€
€
€
€
€
€

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby
Položka 60a
a) žiadosť o predľženie platnosti stavebného povolenia
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu

50,00 €

100,00 €
30,00 €

b) ohlásenie jednoduchej stavby
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu

50,00 €
20,00 €

c) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
1. právnickú osobu
2. fyzickú osobu

30,00 €
10,00 €

d) ohlásenie stavby elekronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného
zariadenia

80,00 €

e) žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10,00 €

f) žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

30,00 €

g) žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10,00 €

Položka 61
žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. 10.1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom
a o dodatočné povolenie zmeny stavby
3x sadzby určenej v položke 60
Žiadosť o povolenie: Položka 62
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaní podľa položky 60
2. odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené
pre fyzickú osobu
pre právnickú osobu

30,00 €
20,00 €
50,00 €

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha:
do 15 m2 vrátane
od 15 m2 do 40 m2 vrátane
nad 40 m2
4. terénnych úprav pre
právnickú osobu
fyzickú osobu
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: Položka 62a
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rod. dom
2. bytový dom

60,00 €
200,00 €
430,00 €
100,00 €
20,00 €

35,00 €
120,00 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) alebo zmeny dokončených
stavieb /prístavba, nadstavba/
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

25,00 €
50,00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vybané stavebné povolenie
1. rod. dom a stavby na individuálnu rekreáciu
2. bytový dom

25,00 €
50,00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, /napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .../
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, /napr. letné kuchyne, bazény, sklady ... /

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvomi miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, /napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .../

30,00 €
30,00 €
30,00 €

€
€
€
€
€

4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou, /napr. prístrešky, sklady .../

30,00 €
30,00 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d) a e)

20,00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 € vrátane
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane
nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane
nad 10 000 000 €

60,00
120,00
250,00
400,00
530,00
660,00

€
€
€
€
€
€

Položka 162
vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečistenie ovzdušia
vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečistenie ovzdušia
vydanie súhlasu na zmenu stavby MZZO
vydanie súhlasu na zmenu užívania MZZO

5,00
5,00
5,00
5,00

€
€
€
€

Matrika
overenie fotokópie dokumentu
osvedčenie podpisu na listine
overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov /výpis registra trestov

1,50 €/za každú stranu
1,50 €/za každý podpis
1,50 €/ 4 € kolok

rodný list
sobášny list
úmrtný list

5,00 €
5,00 €
5,00 €

potvrdenie o trvalom pobyte

5,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo:
povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občamni SR
uzavetie manželstva pre iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občamni SR

16,50 €
16,50 €

povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občamon SR a cudzincom
alebo medzi cudzincami
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
uzavretie manželstva medzi cudzincami
uzavretia manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

16,50 €
66,00 €
33,00
66,00
165,00
199,00

€
€
€
€

Povolenie zmeny:
zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov právoplatného rozhodnutia súdu

bez poplatku

Vydanie rybárskeho lístka: Položka 38
týždenný
mesačný
ročný
trojročný
osoby do 15 rokov

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €
bez poplatku

Položka 44
vydanie stanoviska k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy
Položka 140
udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
zmena licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

3,00 €

1 500,00 €/rok za 1 prístroj
200,00 € / 1 prístroj

Poplatky za hrobové miesta na jeden rok
jednohrob
dvojhrob
trojhrob
štvorhrob

2,50
5,00
7,50
10,00

jednorazový vstup pohrebnej služby na cintorín
jednorazový vstup kamenárov na cintorín

10,00 €
10,00 €

€
€
€
€

celoročný vstup na cintorín
Poplatky za káblovú televíziu:
mesačný
štvrťročný
polročný
ročný
Poplatky za zverejnenie inzerátu v káblovej televizii:
občania
podnikatelia
podnikatelia
podnikatelia
za každý ďalší týždeň
darovacie inzeráty sa zverejňujú
Poplatky za daň z nehnuteľnosti, za znečistenie ovzdušia malým zdrojom sú zverejnené vo VZN obce Komjatice

150,00 €

3,30
9,90
19,80
39,60

€
€
€
€

1,00 €/1 týždeň/1 oznam
5,00 €/1 týždeň/1 strana
8,00 €/2 týždne/1 strana
10,00 €/3 týždne/1 strana
1,00 € / k poplatku
bez poplatku

