
Obec  Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 okres Košice 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vajkovciach na svojom zasadnutí 

schválilo v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 

Sadzobník poplatkov v obci Vajkovce od roku 2020- návrh 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. ................... zo dňa ...................... 

 

Návrh Sadzobníka vyvesený na úradnej tabuli v obci Vajkovce        dňa: .................. 

Návrh Sadzobníka zvesený z úradnej tabuli v obci Vajkovce      dňa: ................... 

Sadzobník vyvesený na úradnej tabuli v obci Vajkovce                     dňa: ................... 

Sadzobník nadobúda účinnosť          dňa: ................... 

 

 



 
 

Článok I. 

V obci Vajkovce sa budú vyberať tieto poplatky: 

1. Poplatok za kopírovanie, používanie tlačiarne, vytlačenie z USB 

2. Poplatok za sálu KD 

3. Poplatok za požičanie riadu 

4. Poplatok za pranie obrusov 

5. Poplatok za požičanie stolov a stoličiek 

6. Poplatok za relácie v MR 

7. Poplatky za odpadové nádoby,  vrecia, známky pre psa 

8. Poplatok za hrobové miesto 

9. Poplatok za prenájom domu smútku 

10. Poplatky za vydanie rozhodnutí, oznámení, potvrdení  v kompetencii obce. 

11. Poplatok za vodu, úkon vodovodnej prípojky 

12.  Výňatok Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. Z o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov  

 

Článok II. 

Poplatok za kopírovanie papierov, používanie tlačiarne, vytlačenie z USB 

1. Poplatok platí fyzická osoba a právnická osoba. 

2. Sadzba poplatku je :   

 Formát A4  v sume  0,10 € / list a strana 

 Používanie tlačiarne, vytlačenie z USB v sume 0,20 € / list a strana 

                                                   

Článok III. 

Poplatok za sálu KD 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za sálu KD nasledovne:     

Svadba                                                                                            

 Občan s trvalým pobytom                200 €            

 Občan bez trvalého pobytu v obci        250 € 

 Organizácia                                           400 €            

Oslava 

 Občan s trvalým pobytom               100 €          



 
 

 Občan bez trvalého pobytu v obci      150 €       

 Organizácia                                         200 € 

Kar 

 Občan s trvalým pobytom     30 €          

 Občan bez trvalého pobytu v obci    50 €       

 Organizácia                                           50 € 

Komerčné akcie  v trvaní do 3 hodín (bez kuchyne) 

 Občan s trvalým pobytom      20 €          

 Občan bez trvalého pobytu v obci     30 €       

 Organizácia                                            30 € 

 

Článok IV. 

Poplatok za požičanie riadu 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za požičanie riadu/ servisu pre jednu osobu  vo výške 

1,00  € a poplatok za náhradu pri neodovzdaní inventáru nasledovne: 

 taniere, poháre, príbory, košíky, popolníky a pod. , náhrada vo výške  2 €/ ks, 

 polievkové misy,  oválna misa, naberačka , tácká , hrniec a servis z nerezu a pod.,  

náhrada vo výške  15 €/ ks 

Článok V. 

Poplatok za požičanie obrusov, návlekov 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za požičanie obrusov vo výške 3 € / obrus. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za požičanie návlekov vo výške 1,50 € / návlek. 

Článok VI. 

Poplatok za požičanie stolov a stoličiek 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za požičanie stolov vo výške  2 €/ ks  a za požičanie 

stoličiek vo výške 0,50 € / ks. 

Článok VII. 



 
 

Poplatok za relácie v MR 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za relácie v MR v sume 5 € za jedno vyhlásenie. 

 

Článok VIII. 

Poplatky za odpadové vrecia, známky pre psa 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za odpadovú nádobu vo výške 25 €/ nádoba a 

odpadové vrece s logom firmy zabezpečujúceho likvidáciu odpadu vo výške 1,50 € / ks. 

Článok IX: 

Poplatok za hrobové miesto 

 OZ schválilo poplatok za nové jedno  hrobové miesto vo výške 33,20 €/ 10 rokov. 

 OZ schválilo poplatok za nové dvojhrobové  hrobové miesto vo výške 66,40 €/10 rokov. 

 OZ schválilo poplatok za nové hrobové miesto pre urnu  vo výške 16,60 €/10 rokov. 

 OZ schválilo poplatok za nové detské hrobové miesto vo výške 16,60 €/10 rokov. 

Článok X: 

Poplatok za prenájom domu smútku, chladiarenského zariadenia 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za prenájom domu smútku  vo výške 5 eur/ 

deň. 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za prenájom chladiarenského zariadenia vo 

výške 5 eur/ deň. 

Článok XI: 

Poplatky za vydanie rozhodnutí, oznámení, potvrdení 

Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za:  

 vydanie rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasu a oznámenia obce  vo výške 5 €/ (rozhodnutie, 

oznámenie, vyjadrenie, súhlas),  

 vydanie potvrdenia obce vo výške 5 € / potvrdenie,  

 Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla : 16,50 € / oznámenie  

 potvrdenia na trh v sume : 10 € / potvrdenie   



 
 

Článok XII. 

Poplatok za vodu, úkon vodovodnej prípojky 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za vodu pre fyzickú osobu na 1 rok v sume 25 

€/osoba, rok, od roku 2021. 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za vodu pre právnickú osobu v sume 0,80 €/ m3 

vody 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo poplatok za úkon vodovodná prípojka v sume 50 € 

/vodovodná prípojka 

 

Článok XIII. 

Výňatok Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. Z o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov : 

 Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise v sume 2 €/podpis 

 Osvedčenie odpisu ( fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo 

písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov 

alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom 

jazyku v sume 2 € / strana  

 Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby  v sume 5 € /potvrdenie, 

oznámenie 

 Vydanie rybárskeho lístka: 

                                                       Týždenný v sume 1,50 € 

                                                       Mesačný v sume 3,00 € 

                                                       Ročný v sume 7,00 € 

                                                       Trojročný v sume 17 € 

    Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.  

 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia 

alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia: 

                                                                        Fyzická osoba v sume 40 € 

                                                                      Právnická osoba v sume 100 € 

 Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby v sume 20 € 

 Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavba, 

prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením :  



 
 

                                         Na stavbu rodinného domu v sume 50 €  

                                         Na spevnené plochy a parkoviská v sume 30 € 

 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre :  

                                                       Fyzickú osobu v sume 30 € 

                                                       Právnickú osobu v sume 100 € 

 Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre  : 

                                                       Fyzickú osobu v sume 10 € 

                                                       Právnickú osobu v sume 30 € 

 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. Októbri 1976 bez 

stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny 

stavby – trojnásobok sadzby ustanovenej za žiadosť o stavebné povolenie alebo na 

zmeny dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením.  

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: 

                                                      Rodinného domu v sume  35 €  

                                                      Spevnených plôch a parkovísk v sume 20 € 

 Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií v sume 80 € 

 Povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie v sume 30 € 

 Záväzné stanovisko Malého zdroja znečisťovania ovzdušia v sume  16,50 € 

 

Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Ak nebudú poplatky zaplatené /odvedené/ včas, v správnej výške, obec vyrubí platobným 

výmerom a môže zvýšiť včas nezaplatené /neodvedené/ poplatky najviac o 50%. 

2. Správu poplatkov vykonáva obec, ktorá ich zaviedla. 

3. Obec môže na zmierenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v individuálnych 

odôvodnených prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti 

poplatníka. 

4. Obecné zastupiteľstvo  týmto ruší  Všeobecne záväzné nariadenie obce Vajkovce č. 

1/2016 a Dodatok č. 1/2017  k sadzobníku poplatkov za úkony a služby poskytované 

obcou Vajkovce.  



 
 

5. Tento Sadzobník obce Vajkovce nadobúda účinnosť dňa ......... 

Vo Vajkovciach , dňa      

               Róbert Čorba 

     starosta obce 

 


