
 

 

 

SADZOBNÍK POPLATKOV 

A NÁHRAD NÁKLADOV 

 

Mestská časť Košice – Krásna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice – Krásna, 18.01.2018                                              JUDr. Marek Kažimír 

                                                                                                        starosta 



A. Poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  

 

Všeobecná správa 
 

1.) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, 

úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo skromných spisov v úradnej 

úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy 

úmrtí........................................................................................................................1,50 €/strana 

2.) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis............2,00 €/podpis 

V zmysle tohto zákona mestská časť zvýšila tento poplatok o 100%, t. j. na 4,00 € za každý  

podpis, ak sa  osvedčuje viac ako 5 podpisov na počkanie. 

3.) 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............................................................................................ 2,00 €/ strana 

- v českom jazyku................................................................................................... 3,00 €/ strana 

Oslobodenie  

1. Od poplatku podľa bodu 1.) 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. 

2. Od poplatku podľa bodu 2.) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na 

kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkom a Slovenským pozemkovým fondom alebo 

správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním  

o pozemkových úpravách.  

 

3) Príplatok za vykonanie úkonu mimo úradnej miestnosti.............................................+ 4,00 € 

4) Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného 

oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho 

pobyte (sídle)........................................................................................................................5,00€ 

Oslobodenie  

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné 

strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú 

sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok 

ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia 

zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov. 

 

Pôdohospodárstvo 
1) Vydanie rybárskeho lístka: 

a) týždenný..........................................................................................................................1,50 € 

b) mesačný..........................................................................................................................3,00 € 

c) ročný...............................................................................................................................7,00 € 

d) trojročný........................................................................................................................17,00 € 

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 

rybárstva 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 rada Slovenskej 

republiky a vlády Slovenskej republiky. 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov. 

B.Poplatky v zmysle § 21 ods. až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a vyhlášky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za 

sprístupnenie informácií 

 

1. Materiálne náklady za sprístupnenie informácii sa spoplatňujú nasledovne: 

1.1.obstaranie technického nosiča dát a zápis informácie. na technický nosič dát 

(CD).....................................................................................................................................1,66 € 

1.2. Kópie na papier 

a) vyhotovenie kópií a tlač na papier jednostranne – formát A4 ČB ....................0,13 Eur/1 str. 

vyhotovenie kópií a tlač na papier obojstranne – formát A4 ČB........................... 0,17 Eur /1 ks 

vyhotovenie kópií a tlač na papier jednostranne – formát A3 ČB .......................0,26 Eur /1 str. 

vyhotovenie kópií a tlač na papier obojstranne – formát A3 ČB......................... 0,34 Eur /1 ks 

b) vyhotovenie kópií a tlač na papier jednostranne – formát A4 F....................... 0,40 Eur /1 str. 

vyhotovenie kópií a tlač na papier obojstranne – formát A4 F............................. 0,66 Eur /1 ks 

vyhotovenie kópií a tlač na papier jednostranne – formát A3 F........................... 0,80 Eur /1 str. 

vyhotovenie kópií a tlač na papier obojstranne – formát A3 F............................ 1,32 Eur /1 ks 

1.3. Kópie vyhotovené skenovaním 

a) vyhotovenie kópií skenovaním jednostranne – formát A4 ČB......................... 0,13 Eur /1 str. 

vyhotovenie kópií skenovaním obojstranne – formát A4 ČB................................ 0,17 Eur /1 ks 

vyhotovenie kópií skenovaním jednostranne – formát A3 ČB............................. 0,26 Eur /1 str. 

vyhotovenie kópií skenovaním obojstranne – formát A3 ČB................................ 0,34 Eur /1 ks 

b) vyhotovenie kópií skenovaním jednostranne – formát A4 F............................ 0,40 Eur /1 str. 

vyhotovenie kópií skenovaním obojstranne – formát A4 F.................................. 0,66 Eur /1 ks 

vyhotovenie kópií skenovaním jednostranne – formát A3 F............................... 0,80 Eur /1 str. 

vyhotovenie kópií skenovaním obojstranne – formát A3 F....................................1,32 Eur /1 ks 

1.4. Poštová obálka 

a) malá (A5) ......................................................................................................... 0,02 Eur /1 ks 

b) stredná (A4)...................................................................................................... 0,04 Eur /1 ks 

c) veľká (A3)......................................................................................................... 0,08 Eur /1 ks 

d) dlhá................................................................................................................... 0,02 Eur /1 ks 

e) obálka na CD.................................................................................................... 0,23 Eur /1 ks 

f) poštovné .............................................................podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s. 

Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne. Bezplatne sú 

poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie 

sumárne neprekročia 6,64 eura. 

 

2. Úhrada nákladov 

Určí sa ako súčet týchto nákladov. Žiadateľ môže uhradiť náklady v hotovosti do pokladne 

miestneho úradu, poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom. Žiadateľovi, ktorý predloží 

notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že 

ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, 

ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 

eura. 

Oslobodenie 

Pokiaľ úhrada za poskytnutie informácií obsahuje len náklady na obstaranie obálky a poštovné, 

je žiadateľovi táto úhrada odpustená. 



Náhrada nákladov za pracovné úkony, vykonávané 

Miestnym úradom mestskej časti Košice – Krásna 

 

1) Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia o zaplatení poplatkov, 

nájmu – podnikateľský subjekt, právnická osoba...............................................................3,00 € 

2) Vyhľadávanie spisov v archíve: a/ pre občanov..................................................0,50 €/strana 

                                                      b/ pre podnikateľské subjekty a organizácie......3,00 €/strana 

3) Odoslanie faxu: a/ v rámci SR- do formátu A4 prvá strana...........................................1,50 € 

                                                     každá ďalšia strana.........................................................0,50 € 

b/ mimo územia SR- do formátu A4 prvá strana................................................................1,50 € 

každá ďalšia strana...............................................................................................................0,50€ 

5)Žiadosť o vydanie rozhodnutia – sezónne exteriérové posedenie funkčne súvisiace 

s prevádzkarňou..................................................................................................................3,00 € 

6) Žiadosť o vyhlásenie oznamu verejným rozhlasom: a/ pre právnickú osobu................3,50 € 

                                                                                   b/ pre fyzickú osobu.........................2,00 € 

7) Známka pre psa...............................................................................................................2,00 € 

8) Vyhotovenie fotokópie A4 obojstranne..........................................................................0,20 € 

                                           A3 obojstranne.........................................................................0,30 € 

9)Potvrdenie o vlastníctve záhrady resp. pozemku v súvislosti s vzdávaním potvrdenia 

o predaji pestovateľských prebytkoch na trhoviskách........................................................3,00 € 

10) Nájomné za prenajatú plochu pri ambulantnom predaji...................0,50€ / 1m2 plochy/deň 

 

Poznámka:Ak je poplatok určený v tomto sadzobníku pevnou  sumou, platí sa bez výzvy a je 

splatný pri podaní (žiadosti), ktorým poplatník podnecuje úkon alebo konanie.  

 

 

Sadzobník úhrad za inzerciu uverejnenú v občasníku Krasňančan a 

krátkodobý prenájom hnuteľných vecí v Mestskej časti Košice – Krásna 

 

 

1) Inzercia občasník Krasňančan – riadková 1 slovo..........................................................0,20 € 

                                                      – plošná 1/8 z A4........................................................10,00 € 

2) Zapožičanie hnuteľných vecí (krátkodobý prenájom) ks/deň 

 stôl......................................................................................................................................0,50 € 

 lavička................................................................................................................................0,30 € 

3)Tričko s logom MČ Košice - Krásna...............................................................................7,50 € 

4) Kniha o Krásnej..............................................................................................................8,50 € 

5) Kniha o športe v Krásnej...............................................................................................12,00 € 

6) Kniha Aká si mi Krásna .................................................................................................5,00 €   

7)Prenájom multifunkčného ihriska Opátska18.................................................... 12,50€/ 1 hod. 

 

 

 

Cenník služieb v „DOME NÁDEJE“ v MČ Košice – Krásna 

 

Upravený Košickým samosprávnym krajom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z o cenách 

a opatrením MF SR č. 01/R/2003, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien tovaru 

v pôsobnosti vyšších územných celkov. 

 

 



 

Služba - úkon Cena v € 

Prenájom detského hrobového miesta na 10 rokov 16,50 

Prenájom detského hrobového miesta na 20 rokov 33,00 

Obnova prenájmu detského hrobového miesta o 10 rokov 5,00 

Obnova prenájmu detského hrobového miesta o 20 rokov 10,00 

Prenájom hrobového miesta (dospelý občan s trv. pobytom v MČ) na 10 rokov 33,00 

Prenájom hrobového miesta (dospelý občan s trv. pobytom v MČ) na 20 rokov 66,00 

Prenájom hrobového miesta (dospelý občan bez TP v MČ – rodák ) na 10 rokov 99,50 

Prenájom hrobového miesta (dospelý občan bez TP v MČ – rodák ) na 20 rokov 165,50 

Prenájom hrobového miesta ostatným záujemcom (bez TP v MČ) na 10 rokov 330,00 

Prenájom hrobového miesta ostatným záujemcom (bez TP v MČ) na 20 rokov 660,00 

Obnova prenájmu hrobového miesta o 10 rokov 16,50 

Obnova prenájmu hrobového miesta o 20 rokov 33,00 

Prenájom urnového miesta na 10 rokov  33,00 

Prenájom urnového miesta na 20 rokov 66,00 

Obnova prenájmu urnového miesta o 10 rokov 16,50 

Obnova prenájmu urnového miesta o 20 rokov 33,00 

Nájomné za miesto v „ symbolickej záhradke“ na 10 rokov 5,00 

Vykopanie hrobu pre dieťa do 10 rokov 16,50 

Vykopanie hlineného hrobu pre 1 úložné miesto 33,00 

Vykopanie hlineného hrobu pre 2 úložné miesta 39,50 

Vykopanie hrobky pre 1 úložné miesto 39,50 

Vykopanie hrobky pre 2 úložné miesta 49,50 

Vykopanie hrobky pre 3 úložné miesta 66,00 

Prirážka za sťažené podmienky pri výkope (počasie) – 20 % z maximálnej ceny  

Použitie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň 5,00 

Prepožičanie obradnej siene na 1 smútočný obrad 16,50 

Prepožičanie obradnej siene pre občanov bez TP v MČ Košice - Krásna 66,00 

 


