
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 24
O správnych poplatkoch a iných poplatkoch

§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a iné poplatky (ďalej len1.
"poplatky"), ktoré vyberajú v zmysle osobitných predpisov orgány mesta Košice.

Mesto Košice je oprávnené vymáhať a vyberať poplatky za úkony vykonané pri výkone2.
verejnej správy v súlade s §4 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.

§ 2
Poplatník za poplatkovú činnosť

Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na1.
spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.

Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie2.
úkonu orgánom samosprávy, pokiaľ toto nariadenie, iné všeobecne záväzné
nariadenia mesta Košice alebo zákon SNR č. 320/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov neustanovuje niečo iné.

Poplatok sa platí bez vyrúbenia a je splatný pri podaní žiadosti, v pokladni3.
magistrátu, resp. pokladni inej oprávnenej právnickej osoby, ktorá bola
založená Mestom Košice alebo na účet Mesta Košice. Oprávnená právnická
osoba, založená mestom, je povinná finančné prostriedky, získané zo
správnych poplatkov, odvedených do pokladne alebo na účet, odviesť za
príslušný mesiac vždy do 15-ho dňa nasledujúceho mesiaca na účet mesta,
č.ú. 19024-512/0200.

Ak poplatok, ktorý je splatný, nebol zaplatený, a to ani v dodatočnej lehote -4.
15 dní odo dňa doručenia výzvy príslušným orgánom samosprávy alebo
právnickej osoby, podanie alebo žiadosť sa neprerokuje a úkon sa nevykoná.
V prípade, že už bolo podanie, žiadosť vybavené a vydané povolenie, resp.
rozhodnutie - orgán samosprávy ho môže zrušiť.



§ 3
Oslobodenie od poplatku

Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v §4 ods.1, 3
zákona SNR č.320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

§ 4
Sadzobník poplatkov

Tvorí prílohu tohoto nariadenia a je záväzný pre všetkých poplatníkov.

§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia

Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa osobitných1.
predpisov - zákona SNR č.320/1992 Zb.v znení neskorších predpisov a
zákona SNR č.511/l992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu mesta Košice.2.

Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa3.
primerane zákon SNR č.320i1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 23.11.1994.4.

Účinnosťou tohoto nariadenia strácajú účinnosť príslušné ustanovenia5.
všeobecne záväzných nariadení mesta upravujúce poplatky, ktoré sú
uvedené v sadzobníku tohoto nariadenia v časti I.B, II., v prílohe č. 1, 2
a časti III.

RNDr. Rudolf  B A U E R
primátor mesta Košice

Zverejnené dňa : 9.11.1994
Nariadenie nadobúda účinnosť dňa 23.11.1994.



VZN zrušené uznesením č. 267/1996

Príloha VZN č.19 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch

Sadzobník poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov (podľa zákona č. 320/1992 Zb. v zneníA.
zákona č. 181/1993 Z.z.)

Podanie žiadosti na orgánoch mesta Košice, ak sa vybavenieI.
vyžaduje úkon správneho orgánu v správnom konaní na základe
všeobecne záväzných právnych predpisov a ak nejde o úkon
uvedený v ostatných položkách sadzobníka ...100,- Sk

POZNÁMKA: Podľa tejto položky sa spoplatňujú tiež odvolacie
konania, obnova konania a preskúmania rozhodnutia mimo
odvolacieho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za každú žiadosť
podanú na orgánoch mesta, za každú jednotlivú fyzickú a
právnickú osobu. Poplatku nepodlieha podanie v zmysle zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a vyhl. č. 150/1958 Ú.v. o
vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich. Ak sa
poplatok nezaplatil pri podaní, postupuje sa podľa §8 zákona o
správnych poplatkoch a §2 ods. 3, 4 tohoto nariadenia.

Za vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu, výpisov z materiálovII.
orgánov samosprávy (uznesení mestského zastupiteľstva,
rozhodnutí primátora, zmlúv a delimitačných protokolov)
.........20,- Sk za každú aj začatú stranu.

Miestne zisťovanie (komisionálne konanie), ak je nariadené podľaIII.
osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníkov
konania :

do troch hodín vrátane doby strávenej na ceste ..........100,-a.
Sk

nad tri hodiny ..........100,- Sk a 50,- Sk za každú začatúb.
hodinu pracovnej doby, najviac 500,- Sk

POZNÁMKA: Pri miestnom šetrení vo všeobecnom záujme, napr.
pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestom šetrení
podľa zákona o správe daní a poplatkov sa poplatok nevyberie.
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne šetrenie
vykonáva za účelom vydania rozhodnutia spoplatneného podľa



poločky 18 alebo 21 zákona o správnych poplatkoch. Za miestne
šetrenie z podnetu účastníka konania sa považuje i šetrenie ,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho
orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Povolenie lotérie alebo okamžitej lotérie alebo tomboly z hernejIV.
listiny ........10 % , najmenej 100,- Sk

POZNÁMKA: Poplatok sa platí bez vyrúbenia na ústnu alebo
písomnú výzvu, ak vykonáva úkon magistrát.

Povolenie na zvláštne užívanie ciest a miestnych kornunikáciíV.
...1000,- Sk

POZNÁMKA: Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch
znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V
odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania
komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na
päťnásobok. Špecifikáciu tohto poplatku v zmysle vyhl.
Ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. upravuje VZN mesta Košice
č.13 o vydávaní povolení na zvláštne užívanie komunikácií z
23.3.1993.

Sadzobník správnych a iných poplatkov podľa osobitných zákonovB.
aplikovaných vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta Košice

Vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon (úplnéI.
znenie č. 55/1984 - úprava je uvedená v čl. 6 nariadenia č. 13 o
vydávani povolení na zvláštne užívania komunikácií z 23.3.1993)

Pred vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácií
(povolenia na prekopávku) musí žiadateľ podľa zákona č.
320/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov zaplatiť správny poplatok
vo výške od 100,- do 5000,- Sk diferencovaných v tomto
sadzobníku. V prípade, že žiadateľ predloží žiadosť na zvláštne
užívanie komunikácií na dobu nad 5 dní, je povinný doložiť túto
žiadosť rozhodnutím príslušnej mestskej časti o zaujatí verejného
priestranstva a doklad o zaplatení ňou určeného poplatku.

Povolenia vydané pre fyzické osobya.

za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a1.
pomocného cestného pozemku na miestnych
komunikáciach I. a II. triedy, kde premáva MHD
.........100,- Sk

Detto na dobu nad 3 dni .........200,- Sk2.

Za rozkopávku telesa miestnych komunikácií I. a II.3.
triedy, kde premáva MHD na dobu do 3 dní bez



potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky .........300,-
Sk

Detto na dobu nad 3 dni .........400,- Sk4.

Za rozkopávku telesa miestnej komunikácie I. a II.5.
triedy, kde premáva MHD na dobu 3 dni bez potreby
čiastočnej alebo úplnej uzávierky .........400,- Sk

Detto na dobu nad 3 dni .........500,- Sk6.

Pri potrebe riešiť čiastočnú uzávierku sa k sadzbám7.
uvedeným pod bodom 2 až 8 pripočítava 100,- Sk a
pre úplnú uzávierku sa sadzba zvyšuje o 200,- Sk .

Povolenia vydané pre právnické osobyb.

Za rozkopanie chodníka, parkoviska, obratiska a1.
pomocného cestného pazemku na dobu 3 dni
.......500,- Sk

Detto na dobu nad 3 dni .......600,- Sk2.

Za rozkopávku telesa miestnej komunikácie I. a II.3.
triedy na dobu do 3 dni bez potreby čiastočnej alebo
úplnej uzávierky .....1 000,- Sk

Detto na dobu nad 3 dni .....1 200,- Sk4.

Za rozkopávku telesa miestnej komunikácie I. a II.5.
triedy, kde premáva MHD na dobu do 3 dni bez
potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky .....1 400,-
Sk

Detto na dobu nad 3 dní .....1 600,- Sk6.

Pri požiadavke rozkopávky na dobu nad 10 dní sa k7.
sadzbám uvedeným v bode 2 až 8 pripočítava 300,-
Sk za každý začatý deň.

Pri požiadavke na čiastočnú uzávierku sa zvyšuje8.
sadzba pre miestne komunikácie I. a II. triedy , kde
premáva MHD o 1 200,- Sk.

Pri požiadavke na úplnú uzávierku sa zvyšuje sadzba9.
pre miestne komunikácie I. a II. triedy, kde premáva
MHD o 1600,- Sk.

Zákon SNR č. 309/1992 Zb. o poplatkoch za uloženie odpadovII.



Poplatok za uloženie odpadu na skládku za účelom jeho
zneškodnenia platí pôvodca odpadu. Poplatok tvorí základný
poplatok a prirážka k základnému poplatku. Sú uvedené v
prílohách č.1 a č.2 tohoto zákona.

Príloha č. 1 - Sadzby základných poplatkov
Príloha č. 2 - Index prirážok k základným sadzbám

Zákon SNR č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie3.
ovzdušia

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje ročnou
paušálnou sumou do výšky 10. 000,- Sk úmerne podľa jeho
veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok. Mestské
zastupiteľstvo rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej
osoby, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
Výška poplatku je nasledovná :

Výška poplatku prevádzkovateľa MZ v zmysle ods. 1 §2 na1.
spaľovanie palív s tepelným výkonom ako 0,2 MW je 100,-
Sk, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil

do 0,75 t hnedého uhlia , aleboa.
do 1,25 t čierneho uhlia, koksu, ťažkéhob.
vykurovacieho oleja, alebo
do 2,00 t ľahkého vykurovacieho oleja , aleboc.
do 5,00 t nafty, alebod.
od 25 000 m3 do 40 000 m3 zemného plynu.e.

Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 100,-2.
Sk a podielu skutočnej potreby k spotrebe uvedenej v ods.
1 , najviac však 10.000,- Sk.

Výšku poplatku prevádzkovateľa MZ uvedených v ods. 2 §23.
vyrúbi MC za obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou
od 100,- Sk do 10.000,- Sk. Podmienky a kritéria slúžiace k
výpočtu výšky poplatku vypracuje MMK spolu s MC, a to
do 3 mesiacov od schválenia tohoto nariadenia v Mestskom
zastupiteľstve v Košiciach.

Z poplatku určeného podľa tohoto § bude prevádzkavateľ4.
MZ uvedený v ods. 1 §2 platit:

60 % v roku 1993
80 % v roku 1994
100 % v roku 1995

Prevádzkovateľ MZ je oslobodený od poplatku:5.
ak spaľuje do 25 000 m3 zemného plynu,a.
po dobu 3 rokov, ak na jeho zariadení došlo kb.
prechodu z palív uvedenýeh v ods. 1 písm. a/ až d/
tohoto § na zemný plyn.
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Pri prechode z ušľachtilého paliva, t.j. zo zemného plynu na6.
iné palivo sa poplatok zvyšuje o 500 %.


