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SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov

§1
Úvodné ustanovenie
Tento sadzobník správnych poplatkov upravuje správne poplatky, ktoré vyberá Mestská časť Košice –
Barca podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon).
§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania Mestskej časti Košice – Barca, ktoré sú uvedené
v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“).

§3
Poplatník
1. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak
zákon neustanovuje inak.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní platiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§4
Oslobodenie
1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položiek
uvedených v zákone č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
s výnimkou položiek uvedených v zákone č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré
podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
2. Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri
výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa
osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická

osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré
boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver
na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.
3. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych
predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej
pohromy.
5. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo
medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

§5
Platenie poplatkov
Poplatky sa platia v hotovosti do pokladnice Mestskej časti Košice – Barca, prevodom z účtu v banke
alebo poštovým poukazom na príslušný účet mestskej časti. Poplatky sa platia v eurách, ak zákon č.
145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak.

§6
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré
smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka
nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený
pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho
orgánu na jeho zaplatenie.

§7
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa §8 tohto sadzobníka nebudú zaplatené, Mestská časť Košice - Barca úkon
nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa
nemožno odvolať.

§8
Vrátenie poplatku
1. Mestská časť Košice – Barca, ak poplatok vybrala, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať
úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho,
aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
2. Mestská čas Košice – Barca, ak poplatok vybrala, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol
povinný (ďalej len „preplatok“).
3. Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti Mestská čas Košice – Barca najneskôr
do 30 dní odo dňa, keď zistila, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.
4. Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, Mestská
časť Košice – Barca, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške
65% zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.
5. Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať
a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné označenie poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok
(preplatok poplatku) vracia,
f) spôsob úhrady poplatku (§5),
g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,
h) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a
i) odtlačok úradnej pečiatky.
6. Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie
nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
7. Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,65 €. To
sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.
8. Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

§9
Zánik práva
1. Právo Mestskej časti Košice – Barca vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné
skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.
2. Právo Mestskej časti Košice – Barca vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom
určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
3. Právo Mestskej časti Košice – Barca vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch
rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§6).
4. Ak Mestská časť Košice – Barca vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak mestská
časť vykoná úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomí poplatníka, začína
plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.
5. Právo Mestskej časti Košice – Barca vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím
desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.

§ 10
Evidencia poplatkov
Mestská časť Košice – Barca je povinná viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a
konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

§ 11
Ostatné ustanovenia
Na doručovanie písomností a lehoty sa vzťahujú ustanovenia §11 a §12 zákona č. 145/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

§ 12
Záverečné ustanovenia
Nadobudnutím účinnosti tejto smernice, t.j. dňom 01.02.2010 stráca platnosť a účinnosť Sadzobník
správnych poplatkov zo dňa 30.12.2008.

Položky sadzobníka správnych poplatkov

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej
úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy
úmrtí, za každú aj začatú stranu ........................................................................................ 1,50 €
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), 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 ........................................................................................................... 1,50 €
v cudzom jazyku ................................................................................................................ 3 €
Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámka
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo
písomnej výzvy.

Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ............................................... 2 € b)
odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 5 €

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra
trestov ................................................................................................................................ 1,50 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách
potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády
v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku
podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných
zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných
pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného
oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ............................................................ 5 €

Oslobodenie
Od poplatku za vydania písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné
strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne
služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ................................................................................................................................ 1,50 €
b) mesačný ................................................................................................................................ 3 €
c) ročný ........................................................................................................................................... 7 €
d) trojročný ............................................................................................................................... 17 €

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva,
ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku
rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského
rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po
predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a
vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií ............................... 80 €1

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto
položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až
na päťnásobok.
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§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 140
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ........................................................................ 1500 €
b) Oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly alebo kartový hier pokrového
typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému
................................................................................................................................................ 100 €
c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri
hazardnej hre uvedenej v písmene a) bod 3 ............................................................................ 200 €

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ......... 6,50 €
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka .................................................................................................................................. 1,50 €

Košice, 28.09.2012

František Krištof
starosta mestskej časti
Košice – Barca
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Starosta mestskej časti Košice - Barca podľa § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje

Dodatok č. 1
k Smernici č. 1/2010 (ďalej len dodatok) - SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Smernica č. 1/2010, ktorá upravuje správne poplatky vyberané Mestskou časťou Košice –
Barca s účinnosťou od 01.02.2010 sa mení a dopĺňa nasledovne:
Článok I
1. V položke 3 písmeno a) sa slová „1 €“ nahrádzajú slovami „2 €“.
2. V položke 3 písmeno b) sa slová „3 €“ nahrádzajú slovami „5 €“.
3. V položke 8 sa slová „3 €“ nahrádzajú slovami „5 €“.
4. V položke 38 písmeno c) sa slová „6,50 €“ nahrádzajú slovami „7 €“.
5. V položke 38 písmeno d) sa slová „16,50 €“ nahrádzajú slovami „17 €“.
6. Položka 82 znie:
,,Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií ................................................... 80 €2
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa
tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok.“
7. V položke 140 písmeno a) v treťom bode sa slová „1493,50 €“ nahrádzajú slovami „1500
€“.
8. V položke 140 písmeno b) sa slová „35 €“ nahrádzajú slovami „100 €“.
9. V položke 140 písmeno c) sa slová „100 €“ nahrádzajú slovami „200 €“.
Článok II
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.10.2012.
František Krištof
starosta mestskej časti
Košice – Barca

2

§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

