SADZOBNÍK SPRÁVNYCH
POPLATKOV
OBEC TORYSA

Schválil: Obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2019, uznesenie č. 104/2019/11
Dátum účinnosti: 01.01.202

1. Vyhlásenie v obecnom rozhlase (poplatok za jedno vyhlásenie)
Názov
a) vyhlásenie v týždni (pondelok – piatok) pre
občanov
b) vyhlásenie v týždni pre FO a PO

Výška poplatku
3,00 €
3,00 €

Platené oznamy v obecnom rozhlase sa budú vysielať v pracovných dňoch v čase od 08:00 – 15:30
hodiny. Poplatok sa platí pred uverejnením oznamu do pokladne Obecného úradu v Toryse.
Poplatok za vysielanie oznamu v dňoch pracovného pokoja a voľna sa zvyšuje o 50 %.

2. Kopírovacie služby
Názov
a) formát A4 jednostranne
b) formát A4 obojstranne
c) formát A3 jednostranne
d) formát A3 obojstranne

Výška poplatku
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €

3. Administratívne poplatky spojené s vyhotovením
Názov
a) potvrdenie o trvalom pobyte
b) overenie podpisu
c) overenie listiny v slovenskom jazyku
d) overenie listiny v českom jazyku
e) overenie podpisu na sociálne účely
f) vydanie rozhodnutia o pridelení, zmene
a zrušení súpisného čísla
h) vydanie potvrdenia o existencii budovy a jej
veku
i) vydanie potvrdenia pre samostatne
hospodáriacich roľníkov
j) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu
v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka
k) poplatok za napísanie žiadosti, čestného
vyhlásenia, splnomocnenia na požiadane občana,
ktoré potrebuje na vybavenie osobných záležitosti
l) vydanie rybárskeho lístka
- týždenný
- mesačný

Výška poplatku
5,00 €
1,50 €/podpis
1,50 €/strana
3,00 €/strana
bezplatne
7,00 €
3,50 €
6,50 €
1,50 €
2,00 €
1,50 €
3,00 €

- ročný
- trojročný

7,00 €
17,00 €

Od poplatku za vydanie rybárskeho lístka sú oslobodení študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva.
Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so
súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR.
Od poplatku sú oslobodené osoby do 15 rokov.

4. Stavebné poplatky
Názov
a) rozkopávka účelovej nespevnenej komunikácie
(nespevnená komunikácia, chodník ..)
- občania
- FO – podnikajúca
b) rozkopávka miestnej komunikácie (účelová
spevnená komunikácia, bez potreby čiastočnej
alebo úplnej uzávery)
- občania
- FO – podnikajúca
Vydanie povolenia:
a) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav pre
fyzickú osobu
b) ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav pre
právnickú osobu
c) ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej
siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia
telekomunikačného zariadenia
d) búracie povolenie – odstránenie stavby
(poplatok sa vyberá za každý objekt)
- pre fyzickú osobu
e) búracie povolenie – odstránenie stavby
(poplatok sa vyberá za každý objekt)
- pre právnickú osobu
f) vydanie rozhodnutia/stanoviska pre inštitúcie
g) podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo
zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona
o ochrane prírody a krajiny
- fyzická osoba
- právnická osoba

Výška poplatku
10,00 €
20,00 €

10,00 €
20,00 €
10,00 €
30,00 €
80,00 €

20,00 €
50,00 €
20,00 €

10,00 €
100,00 €

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

