
Smernica o poplatkoch za úkony a služby obecného úradu Obce Láb 
 

Názov a sídlo organizácie  Obec Láb 

Vypracovala:   Mgr. Helga Csalavová 

Schválil:  Marián Moravčík 

Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu 01.01.2020 

Účinnosť vnútorného predpisu od  01.01.2020 

 
V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa touto smernicou sa stanovujú poplatky  za úkony a služby vykonané obecným 

úradom Obce Láb, nasledovne : 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá požiadala o spoplatňovaný úkon.  

2) Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obce v úradných hodinách pre verejnosť alebo na 

bezhotovostným prevodom na bankový účet obce. 

3) Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce.  

4) Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, mestá  a VÚC (Slovenský pozemkový fond nie je 

oslobodený od poplatkov). Úkony pre potvrdenia vydávané pre účely dedičského konania, 

k posudzovaniu príjmov pre poskytovanie dávky v hmotnej núdzi alebo inej sociálnej pomoci 

nepodliehajú spoplatneniu. 

5) Táto smernica sa nevťahuje na úkony, ktoré sú spoplatňované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, okrem tých, ktoré sú v smernici 

vyslovene uvedené alebo v zmysle všeobecne záväzných nariadení obce Láb. 

 
Článok 2 

Sadzobník poplatkov 
 

1) ADMINISTRATÍVNE POPLATKY 

 

vydanie oznámenia o veku stavby; 

vydanie stanovísk a všeobecných  potvrdení       5,00 € 

 

potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla; 

rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla      5,00 € 

 

vydanie osvedčenia SHR         5,00 € 

 

súhlas s použitím pyrotechnických prostriedkov v zmysle zákona č. 58/2014 Z.z.  10,00 € 
 
vydanie územnoplánovacej informácie        30,00 €

  
 
 

2) OBECNÝ ROZHLAS 

 

vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase                                                     3,00 €  

 

zahratie skladby v obecnom rozhlase jubilantom                                        5,00 € 

 



volebná kampaň (max v trvaní 1 minútu)              5,00 €    

3) OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINE ALEBO JEJ ROVNOPISE 

 
mimo úradnej miestnosti - za každý podpis                         4,00 €  
 
zviazanie listiny alebo jej rovnopisu                          1,00 €    
     

4) ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY     ČB             FAREBNE 

 

vyhotovenie fotokópie formátu A4 jednostranne  (1 strana)  0,10 €         0,50 €   

vyhotovenie fotokópie formátu A4 obojstranne    (1 strana)           0,15 €                       1,00 €  

vyhotovenie fotokópie formátu A3 jednostranne  (1 strana)                    0,15 €         1,00 €  

vyhotovenie fotokópie a tlač formátu A3 obojstranne                          0,20 €           2,00 € 

 
 

5) NOVINY 

 
Plošná inzercia celá strana                                  70,00 € 

Plošná inzercia 1/2 strany                                   45,00 € 

Plošná inzercia 1/4 strany    35,00 € 

Plošná inzercia 1/8 strany    25,00 € 

 

     

                                  

   

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020. 
2) Touto smernicou sa ruší „Cenník prác a služieb – sadzobník poplatkov na OcÚ Láb“ zo dňa 1.1.2009. 

 
 

V Lábe, dňa 01.01.2020 
 
 
 
   Marián Moravčík 
   starosta obce 


