
                Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013

obce Moravany a Moravany časť Lučkovce o správnych poplatkoch v zmysle 
zákona SNR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom 
v Moravanoch
____________________________________________________________________

      Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch podľa § 11 odst.3, písmena „g“ zákona SNR č.369/1990 
o obecnom zriadení a podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych

poplatkoch v znení neskorších predpisov sa dňa 14.12.2012  uznesením č. 67/2012
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

                                                          I.

Poplatky právnických a fyzických osôb za vydanie potvrdenia:
1. osvedčenie podpisu                                                                              1,50 €
2. osvedčenie kópií dokladov /za každú začatú stranu/                           1,50 € 
3. osvedčenie podpisov pre sociálne účely                                               bez poplatku
4. potvrdenie ohľadom vlastníckych vzťahov, rodinných pomerov,     
    o rodinných domoch, o zaplatených poplatkoch, o trvaní SHR           1,50 €
5. potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte                                  5,-   €     
6. povolenie na podnikanie                                                                       3,-   €    
7. prebytky poľnohospodárskej výroby                                                     3,-   €     

Poplatky právnických a fyzických osôb za pracovné úkony na úseku podnikateľskej činnosti, 
správy majetku a služieb:

1. Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase a prenájom 
     verejného priestranstva pri predaji                                                        5,- €
2. Rozmnožovanie – xerox tlačív a písomností – poplatok za l stranu      0,20 €
3. Faxovanie – poplatok za 1 stranu                                                           0,33 €
4. Povolenie na obchodnú činnosť na území obce – ambulantný predaj   1,50 € 
5. Vydanie rozhodnutia na otváracie a zatváracie hodiny                          1,50 €
6. Vydanie sprievodného listu                                                                    6,50 €
7. Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne
     hospodáriaceho roľníka                                                                         6,50 €
8. Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne
     hospodáriaceho roľníka                                                                         3,-  € 
9. Iné nešpecifikované úkony na obecnom úrade                                       3,-  €
10. Povolenie a výrub stromov:
       - fyzické osoby                                                                                     6,50 €
       - právnické osoby                                                                               66,- € 

                                           



                                                             - 2 –

Poplatky právnických a fyzických osôb za pracovné úkony na úseku 
výstavby, územného plánovania a životného prostredia:
            
Položka č.60     
1.         Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: 

      a/  Na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:
    -   na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa
        projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane                                       33,-  €
        a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru            20,-  € 

            b/ na stavby na individuálnu rekreáciu  /rekreačné chaty, rekreačné  
                domy, záhradkárske chaty/ s obostavaným priestorom podľa
                projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane                                           23,- €
                za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru                     20,- €      
           c/  zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
                - rodinný dom                                                                                           100,-  €
                - stavba na individuálnu rekreáciu                                                            100,- €
            d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky 
                na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                          30,- €
             e/ na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami                                 30,- €
             f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d/ a e/ a na zmeny týchto
                 stavieb pred dokončením                                                                           20,- €
             g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených 
                 stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom
                 podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3                                        1.000,- €
                 a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru              300,- €                
              j/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
                  samostatné stavebné povolenie                                                                   50,- €                

      Položka 60a
      a/    Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu   100,- €
      b/    Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu                                         30,- €
      c/    Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác, ohlásenie
             vybraných telekomunikačných zariadení                                                          10,- €
      d/    Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe                    30,- € 

       Položka 61
 2. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby postavenej po l.októbri 1976

           bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné                                     
           povolenie zmeny stavby                                                                     trojnásobok sadzby    

       Položka 62
 3. Žiadosť o povolenie:

       a/ na zmenu užívania stavby ak nie je spojené so stavebným
           konaním o vydanie stav. povolenia                                                                   30,- €       
       b/ na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie
           je povolené pre fyzickú osobu                                                                           16,50 €
           pre právnickú osobu                                                                                         200,- €
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 c/ na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného 



                zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane                                            60,-  € 
                od 15 m2 do 40 m2 vrátane                                                                 200,- € 
                nad 40 m2                                                                                            430,- €
            d/ terénnych úprav                                                                                      16,50 €         

     Položka č.62a
     4.    Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

      a/  na stavby na bývanie
     na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa 

projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane
pre fyzickú osobu                                                                           16,50 €
pre právnickú osobu                                                                       50,- € 
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného

            priestoru pre fyzickú a právnickú osobu                                        10,- €
       b/  na stavby na individuálnu rekreáciu /rekreačné chaty, rekreačné
            domy a záhradkárske chaty/
            - ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane                           23,- €
            - ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane                      33,- €
            - ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane                      66,- €
        c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu 
             rekreáciu
             - rodinný dom                                                                                  50,- €
             - stavba na individuálnu rekreáciu                                                   50,- €
          d/ na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu
               a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch 
               rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  15,- €
           e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami                              15,- €
           f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/                          15,- €
           g/ na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné
               domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu /napr.studne,
               malé čistiarne odpadových vôd/ pre právnickú osobu                         30,- €
            i/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
                s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie
                do 3000m2 vrátane                                                                             500,- €
                a za každých ďalších začatých 1000 m2 obostavaného priestoru      150,- €     

      5.  Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla stavbe                                                     1,50 €    
      6. Vydanie záväzného stanoviska                                                                                1,50 €  
      7.  Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 11 ods.1
           písm. b/ až g/ vyhl. č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
           komunikáciách /cestný zákon/                                                                              99,50  € 

Obchodná činnosť:

1. Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov
za každý výherný prístroj                                                                          1.500,-   €              

2.   Zmeny povolenia prenajatého výherno-hracieho prístroja                           100,-   €
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Na úseku pôdohospodárstva:

1. Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti:
a/ štátny občana SR a cudzinec, ktorý má na území SR povolený
    trvalý pobyt
     - týždenný                                                                        1,50 €
     - mesačný                                                                         3,-   €
     - ročný                                                                              7,-   €
     - trojročný                                                                       17,-   €

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.

                                                                         II.
                                             Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Moravany č.4/2012.

                                                                                                                                   Ján Žofčák
                                                                                                                                  starosta obce 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 26.11.2012 do 11.12.2012.
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 15.12.2012 do 30.12.2012.


