Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe zákona č.145/1995 o
správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov vydáva pre
územie mesta Kežmarok

Všeobecne záväzné nariadenie
č.5/2000
o poplatkoch za pracovné úkony a konania vykonávané Mestským úradom v
Kežmarku
§1
Sadzby poplatkov
1. Vyhotovenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo písomnej informácie z úradných
kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo súkromných spisov
v úradnej úschove :
50,- Sk (1,60 EUR)

2. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie :
200,-Sk (6,60 EUR)
3.Za zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
50,-Sk (1,60 EUR)
4. Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat :
500,-Sk (16,50 EUR)
5. Vydanie štátneho rybárskeho lístka :
detský
1-ročný
3-ročný

10,-Sk (0,30 EUR)
200,- Sk (6,60 EUR)
500,-Sk (16,50 EUR)

6. Vydanie potvrdenia o bytových pomeroch :
50,-Sk (1,60 EUR)

7. Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby :
100,-Sk (3,30 EUR)
8. Vydanie potvrdenia o určení súpisného, orientačného čísla domu :
50,-Sk (1,60 EUR)
9. Vydanie potvrdenia o sťahovaní :
50,-Sk (1,60 EUR)
10. Vydanie potvrdenia o dobe zamestnanosti :
50,-Sk (1,60 EUR)
11. Súhlas na drobnú stavbu a stavebnú úpravu :
a) fyzické osoby
100,-Sk (3,30 EUR)
b) právnicke osoby a fyzické osoby podnikajúce 300,-Sk (9,90 EUR)
12. Povolenie na reklamné, propagačné a informačné zariadenia okrem označenia
prevádzky pre fyzické a právnické osoby vyplývajúce zo zákona o živnostenskom
podnikaní :
1.500,- Sk (49,70 EUR)
13. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z
podnetu účastníka konania :
500,- Sk (16,50 EUR)
14. Vydanie potvrdenia pre fyzickú a právnickú osobu v zmysle stavebného zákona
( napr. rozostavanosť stavby , vek stavby ) :
50,- Sk (1,60 EUR)
15. Vydanie záväzného stanoviska k stavebnej činnosti na území mesta :
a) jednoduché stavby
-fyzické osoby
100,- Sk (3,30 EUR)
-právnické osoby a fyz. osoby podnikajúce 300,- Sk (9,90 EUR)
b) ostatné stavby - mimo jednoduchých
500,- Sk (16,50 EUR)

16. Povolenia za zvláštne užívanie miestnych komunikácii ( rozkopávok) vydané pre

fyzickú osobu :
a) za rozkopávku cestnej zelene
- do 3 dní
100,- Sk (3,30 EUR)
- nad 3 dni
200,- Sk (6,60 EUR)
b) za rozkopávku účelovej nespevnenej komunikácie, chodníka, parkoviska,
obratiska a pomocného cestného pozemku
- do 3 dní
300,- Sk (9,90 EUR)
- nad 3 dni
600,- Sk (19,90 EUR)
c) za rozkopávku miestnej komunikácie a účelovej spevnenej komunikácie bez
potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky
- do 3 dní
600,- Sk (19,90 EUR)
- nad 3 dni
900,. Sk (29,80 EUR)
d) pri potrebe riešiť čiastočnú uzávierku sa k sadzbám uvedeným pod bodom
c) pripočítava
300,- Sk (9,90 EUR)
e) pri potrebe riešiť úplnú uzávierku sa k sadzbám uvedeným pod bodom c)
pripočítava
600,- Sk (19,90 EUR)
17. Povolenia za zvláštne užívanie miestnych komunikácii (rozkopávky) pre
právnickú osobu a fyzickú osobu podnikajúcu :
a) za rozkopávku cestnej zelene
- do 3 dní
300,- Sk (9,90 EUR)
- nad 3 dni
600,- Sk (19,90 EUR)
b) za rozkopávku účelovej nespevnenej komunikácie, chodníka, parkoviska,
obratiska a pomocného cestného pozemku
- do 3 dní
1.500,- Sk (49,70 EUR)
- nad 3 dni
1.800,- Sk (59,70 EUR)
c) za rozkopávku miestnej komunikácie a účelovej spevnenej komunikácie bez
potreby čiastočne alebo úplnej uzávierky
- do 3 dní
2.100,- Sk (69,70 EUR)
- nad 3 dni
2.400,- Sk (79,60 EUR)
d) pri potrebe riešiť čiastočnú uzávierku sa k sadzbám uvedeným pod bodom
c) pripočítava
1.500,- Sk (49,70 EUR)
e) pri potrebe riešiť úplnú uzávierku sa k sadzbám uvedeným pod bodom
c) pripočítava
2.400,- Sk (79,60 EUR)
f) pri požiadavke rozkopávky na dobu dlhšiu ako 10 dní sa k sadzbám uvedeným

pod bodom b) a c) pripočítava suma
500,- Sk za každý začatý deň (16,50 EUR)
Pozn.: Celková suma správneho poplatku stanovená podľa bodov 17b až 17f nesmie
presiahnuť sumu 15.000,- Sk (497,90 EUR)
18. Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný
prístroj :
40.000,- Sk (1327,70 EUR)
19. Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných
podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Z. z. o lotériach a iných
podobných hrách v znení neskorších predpisov :
1.000,- Sk (33,10 EUR)
20. Vydanie rozhodnutia správcom dane v daòovom konaní na základe žiadosti
daòového subjektu podľa §4, §13, §38 ods.6, §59 a §64 zákona SNR
č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov :
300,- Sk (9,90 EUR)
21. Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ :
50,- Sk (1,60 EUR)
22. Poskytnutie údajov a informácii z úradnej evidencie správcu dane podľa
osobitných predpisov
500,. Sk (16,50 EUR)
Pozn. Neuvedené poplatky sa spravujú podľa zákona č. 145/1995 o správnych
poplatkov v znení neskorších právnych predpisov.

§2
Platenie poplatkov

Poplatky za pracovné úkony a konania sa platia v hotovosti v pokladni na MsÚ,
poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu v peòažnom ústave.

§3
Úľavy a oslobodenie

Úľavy a oslobodenia od poplatkov sa spravujú podľa zákona č. 145/1995
o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

§4
Záverečné ustanovenia

1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarok uznesením č. 139/2000
dòa 5.12.2000.
2. Týmto sa zrušuje VZN mesta č. 1/1993 o poplatkoch za pracovné úkony
alebo poskytnuté služby vykonávané MsÚ v Kežmarku.
3. Zmeny a doplnky VZN schvaľuje MsZ v Kežmarku 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dòom 1.1.2001.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dòa 15.12.2000 a zvesené
dňa 2.1.2001 .

Ing. František Grohola
primátor mesta
Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.

