
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Stará Ves 

číslo 6/2011 

  
o ostatných poplatkoch za služby poskytované občanom 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v zmysle § 6 ods. l a  § 11 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie:  

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto nariadenie upravuje poplatky za doplnkové služby poskytované mestom 

prostredníctvom Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi právnickým alebo fyzickým osobám. 

 

Článok II 

Poplatník 

1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, na žiadosť ktorej bola spoplatňovaná služba 

poskytnutá. 

2. Ak je poplatníkov viac, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

 

Článok III 

Platenie a splatnosť poplatkov 

1. Poplatky sa platia v eurách, a to v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo 

bezhotovostným prevodom na účet mesta. 

2. Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď po poskytnutí požadovanej 

služby, pričom je v právomoci zamestnancov mesta vybrať za službu zálohu už pred jej 

poskytnutím, najmä u služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod. Poplatky za služby 

poskytnuté právnickým alebo fyzickým osobám na základe písomnej objednávky je možné 

uhradiť aj na základe faktúry, ktorú vystaví mesto. 

3. Ak sa nemohol úkon vykonať bez zavinenia poplatníka, mesto vráti poplatok v plnej výške 

najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistilo, že sa má poplatok vrátiť. 



Článok IV 

Oslobodenie od poplatku 

1. Od poplatku môžu byť oslobodené právnické a fyzické osoby na základe žiadosti 

o oslobodenie od poplatku schválenej primátorom mesta.  

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom sú od poplatkov oslobodené úplne. 

 

Článok V 

Sadzobník poplatkov 

A. Nájomné za krátkodobý (do časný) prenájom majetku mesta:  

 

1. Poplatok za používanie kinosály  

- do 3 hodín        20,00 EUR 

- nad 3 hodiny       30,00 EUR 

 

2. Poplatok za používanie zasadacej miestnosti 

- do 3 hodín        10,00 EUR 

- nad 3 hodiny       20,00 EUR  

 

3. Poplatok za požičanie tribúny: 

- 1 deň        1 000,00 EUR 

- 2-3 dní        1 500,00 EUR 

 

4. Poplatok za použitie Avie      0,70 EUR/1 km 

 

5. Poplatok za použitie Š 1203      0,40 EUR/1 km 

 

B. Poplatky za refundáciu nákladov mesta spojených s/so:  

 

1. vyhlásením relácie v mestskom rozhlase: 

- počas pracovnej doby 

- občianske hlásenie       2,00 EUR 

- komerčné hlásenie       3,00 EUR  

- po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna a pokoja 

 – občianske hlásenie           3,00 EUR                                                                                                          

– komerčné hlásenie       4,00 EUR 

 

(čas hlásenia v mestskom rozhlase v pracovných dňoch: 7,50, 9.40, 14.30 h,  

  po pracovnej dobe o 17.00 h a v dňoch  pracovného pokoja:  10.00 a 14.00 h) 

 

 

 



 

2.  službami za:  

- kopírovanie, formát: 

     - A4 jednostranný       0,10 EUR 

     - A4 dvojstranný        0,15 EUR 

     - A3 jednostranný       0,15 EUR 

     - A3 dvojstranný        0,20 EUR 

-      faxovanie 

 - v rámci SR       0,30 EUR/1 strana 

 - do zahraničia       1,50 EUR/1 strana 

-     tlač a skenovanie        0,10 EUR/1 strana 

-    zviazanie  viacstránkovej listiny pri osvedčovaní podpisu    0,50 EUR 

 

3. uzavretím manželstva mimo úradne určenej miestnosti 

- ak má jeden alebo obidvaja snúbenci trvalý pobyt v matričnom obvode 

Spišská Stará Ves                                             20,00 EUR                                                                         

- ak ide o delegovaný sobáš, resp. ak ani jeden zo snúbencov nemá                                   

trvalý pobyt na území SR       35,00 EUR                  

 

C. Cenník platených služieb a poplatkov v Mestskej knižnici: 

 

1. Registračný (členský)  poplatok 

- deti do 15 rokov        0,70 EUR  

- študenti a dôchodcovia       1,00 EUR 

- dospelí         1,70 EUR 

 

2. Poplatky za upomínanie: 

- 1. upomienka        0,50 EUR 

- 2. upomienka        1,00 EUR 

- 3. upomienka        1,50 EUR 

 

          3.  Poplatok za medziknižničnú výpožičnú službu 

- čitateľ hradí 100% nákladov spojených s medziknižničnou výpožičnou službou 

 

D. Správne poplatky v súlade so zákonom 145/95 Z. z. v znení neskorších predpisov – Sadzobník 

správnych poplatkov I. časť všeobecná správa, splnomocnenie k položke 3:  

 

1. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, ak úkon vyžaduje  

zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu  

mimo úradnej miestnosti, za každý podpis      0,50 EUR

  

 

 

 



 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Týmto VZN sa ruší uznesenie MsZ č. 31/2-10/7 zo dňa 21. 1. 2007 v znení uznesenia MsZ 

č. 153/8-/-07 zo dňa 28. 8. 2007.  

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi.  

 
V Spišskej Starej Vsi, 9. augusta 2011 
 
  
                                                                                                       Ing. Jozef Harabin 
                                                                                                          primátor mesta 
 
 
Doložky: 
 

• Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta 

 

 

        Dňa: 10.08.2011                  pečiatka                                              podpis:  

 

• Uvedené VZN bolo po jeho schválení MsZ vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

       

 

        Dňa: 26.08.2011                 pečiatka .......................                   podpis ......................... 

 

• Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule mesta:  

 

     

        Dňa: .........................         pečiatka ...........................                podpis: ........................ 

 

• Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:  

 

Dňa: ..........................         pečiatka ...........................                podpis: ....................... 

 


