Všeobecne závazné nariadenie obce Nálepkovo
c. 12/2004
o správnych

poplatkoch

Obec Nálepkovo podl'a § 11 ods. 4 písmo g) zákona SNR c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom NR SR c.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne závazné nariadenie o správnych poplatkoch:

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne závazné nariadenie
upravuje správne poplatky
"poplatky"), ktoré vyberá obec Nálepkovo ako správny orgán.

(dalej

len

§2

Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania obce Nálepkovo ako správneho
orgánu, ktoré sú uvedené v sadzobníku
správnych
poplatkov
(dalej
len
"sadzobník").
Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súcastou tohoto všeobecne
závazného nariadenia (dalej len" VZN").

§3
Poplatník
1. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na
Úkon alebo konanie, ktoré je predmetom
spoplatnenia,
ak dalej nie je
ustanovené inak.
2. Ak je poplatníkov
nerozdielne.

niekol'ko,

sú povinný

zaplatit

poplatok

spolocne

§4
Oslobodenie od poplatkov
1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpoctové organizácie,

a

/

.~
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b) Slovenský pozemk,ový fond, pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva
v mene Slovenskej republiky,
c) diplomatický zástupcovi a poverený v Slovenskej republike, konzuli
z povolania a dalšie osoby, ktoré podl'a medzinárodného práva požívajú
výsady a imunitu za predpokladu, že je zarucená vzájomnost'.
2, Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne
závazných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpecení vrátane dóchodkového
zabezpeceni a a
nemocenského poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o zdravotnom poistení,
c) o priestupkoch,
d) o slobodnom prístupe k informáciám,
3. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutocnené
v dósledku živelnej pohromy.
4. Od poplatku sú oslobodené aj úkony, o ktorých tak urcuje medzinárodná
zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§5
Sadzby poplatkov
1. Sadzby poplatkov
sú urcené v sadzobníku
pevnou
sumou alebo
percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
2. Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej
položke sadzobníka.
3. Poplatník je povinný oznámit' obci cenu predmetu úkonu. Ak poplatník cenu
neuvedie ani po výzve, zistí ju obec sama na náklady poplatníka.
4. Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhl'uje na celé
desiatky korún nahor. Poplatky sa zaokrúhl'ujú na celé koruny nadoI.
5. Ak je sadzba poplatku urcená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom
stupni.

§6
Platenie poplatkov
I. Poplatky sa platia obci prevodom z úctu v banke, poštovým poukazom na
úcet obce alebo v hotovosti do pokladnice obce.
2. Poplatky sa platia v slovenských korunách.
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§7

Vznik poplatkovej

povinnosti a splatnost' poplatkov

1. Ak sÚ poplatky ustanovené pevnou sadzbou, platia sa priamo pri podaní bez
výzvy. Podaním vzniká poplatková povinnost' a poplatok sa stáva splatným.
Ak poplatok nebol uhradený pri podaní alebo v urcenej sume, je splatný do
15 dní odo dna doruceni a písomnej výzvy obce na jeho zaplatenie.
2. Poplatky ustanovené percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu
alebo konania, avšak na základe písomnej výzvy obce, a to do 15 dní od
dorucenia výzvy na ich zaplatenie.
§8

Následky nezaplatenia

poplatku

Následkom nezaplatenia poplatku je nevykonanie požadovaného úkonu a
zastavenie konania, o com obec vydá rozhodnutie. Proti takémuto rozhodnuti u
nie je možné podat odvolanie.
§9

Vrátenie poplatku
1. Poplatok sa vráti v plnej výške, ak sa úkon alebo konanie nemohli vykonat
alebo uskutocnit bez zavinenia poplatníka, alebo ak bol poplatok zaplatený
bez toho aby bol poplatník na to povinný. Taktiež sa vráti suma, o ktorÚ
poplatník zaplatil viac, než bol povinný (d'alej len "preplatok").
2. Poplatok alebo preplatok podl'a ods. 1 vráti obec poplatníkovi najneskór do
30 dní odo dna, ked' zistila, že sa má poplatok alebo preplatok vrátit'.
3. Ak sa úkon nevykonal alebo konanie neuskutocnilo z dóvodov na sírane
poplatníka, móže obec na žiadost poplatníka rozhodnutím vrátit poplatok
najviac do swny 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátit',
sa zaokrúhl'uje na celé koruny nadol.
4. Poplatok alebo preplatok sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátit neprevyšuje
50,- Sk. To sa nevztahuje na vrátenie poplatku podl'a odseku 1. Nárok na
vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch kalendárnych
rokov od konca kalendámeho roka, v ktorom bol zaplatený.
5. Rozhodnutie o zaplatení poplatku alebo preplatku musí obsahovat
a) oznacenie obce,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné oznaceni a poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,

-4 e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podl'a
ktorého sa poplatok alebo preplatok vracia,
f) sposob úhrady poplatku (prevodom z úctu, poštovým poukazom),
g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátit', prípadne císlo Úctu poplatníka, na
ktorý sa má suma vrátit',
h) podpis starostu obce, prípadne povereného
zamestnanca,
jeho meno,
priezvisko a funkciu,
i) odtlacok Úfadnej peciatky.
6. Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku alebo preplatku sa nemožno odvolat'.
Rozhodnutie nadobúda právoplatnost' dnom dorucenia.

§ 10
Dorucovanie
Písomnosti
neprevezme

sa dorucujú
osobne.

poštou

do

vlastných

fÚk, ak

adresát

písomnost

§ 11
Lehoty
1.

2.

Lehota urcená podl'a dní sa zacína dnom, ktorý nasleduje po udalosti
rozhodujúcej pre jej zaciatok. Polovicou mesiaca sa rozume patnást' dní.
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v hotovosti v posledný den
lehoty do pokladnice obce, na pošte alebo v banke.

§ 12
Zánik práva
1.

2.

3.

Právo vybrat
poplatok
zanikne
uplynutím
troch rokov
od konca
kalendámeho roka, ktorom sa vykonali Úkony alebo uskutocnilo konanie,
alebo v ktorom nastali iné skutocnosti rozhodujÚce pre vybratie poplatku.
Právo vybrat' rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom urceným
v sadzobníku (d'alej len "doplatok") zanikne po uplynutí troch rokov od
konca kalendámeho roka, v ktorom bol povodný poplatok zaplatený.
Právo obce vymáhat' poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch
rokov od konca kalendámeho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok
splatný.
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§

13

Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok obec vymáha podl'a § 71 a nasl. zák. c.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

§

14

Evidencia poplatkov
Obec vedie evidenciu o vykonaných spoplatnovaných úkonoch a konaniach, o
príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania
prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí takéto úkony vykonávajú.

§

15

Záverecné ustanovenia
1.
2.

3.

4.

Na všeobecne závaznom nariadení obce Nálepkovo c. 12/2004 sa uznieslo
Obecné zastupitel'stvo Nálepkovo dna 30.1.2004.
Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda úcinnost' dnom 17.2.2004.
Do úcinnosti tohoto všeobecne závazného nariadenia sa obec pri úkonoch a
konaniach, za ktoré sa vyberajú správne poplatky, riadi všeobecne
závazným nariadením C. 5/2003 zo dna 24.3.2003 a zákonom C. 583/2003
Z.z., ktorým sa mení a dopÍna zákon C. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch.
Z úkonov a konaní zacatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky
podla doterajších predpisov, i ked sa stanú splatnými po 1. januári 2004.

§

16

Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
Všeobecne závazné nariadenie obce Nálepkovo

V Nálepkove, dna 30.1.2004

C.

5/2003 zo dna 24.3.2003.

/
lng.~1
starosta obce

