VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2001
Obecné zastupiteľstvo v Beši na základe ustanovenia § ll ods.4 písm.g/zákona
č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 3ods. 1
a § 4 ods. 2 zák. NR SR č. 100/1996 Z.z.o ochrane štátneho tajomstva, služobného
tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v
znení neskorších predpisov v y d á v a toto
všeobecne záväzné nariadenie
ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného
tajomstva obce Beša.
§1
Úvodné ustanovenie
l. Toto všeobecne záväzné naridenie vymedzuje pojem služobného tajomstva,
upravuje podmienky na jeho ochranu, práva a povinnosti obce /poslancov obecného
zastupiteľstva, starostu obce a poverených zamestnancov obce/ pri tejto ochrane a
zodpovednosť za porušenie povinností stanovených týmto nariadením.
2. Služobným tajomstvom je informácia alebo vec súvisiaca s činnosťou obce Beša,
uvedená v zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva, ktorú
vzhľadom na jej význam treba chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením,
zničením, stratou alebo odcudzením.
Služobné tajomstvo sa označuje slovom "Tajné" alebo skratkou "T" na spisovom
obale.
3. Služobným tajomstvom sa chrání pred nepovolanou osobou, ktorou je osoba, ktorá
nemá oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je
oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej bol
určený.
§2
Služobné tajomstvo obce
1. Služobným tajomstvom obce Beša sú nasledovné skutočnosti:

a/ vonkajšie
- údaje o fungovaní systému obrany republiky v čase brannej pohotovosti štát /v
rozsahu kompetencií obce/,
- koncepčné dokumenty, plány a súhrnné údaje o civilnej ochrane,
- súhrnné údaje a podklady o informačných systémoch obce,
- súhrnné štatistické, číselné a evidenčné údaje o obci ako právnickej osobe,
- prevádzkovo-technické údaje o obci,
- informácie o obci týkajúce sa obchodných partnerov a obchodných aktivít,vrátane
dokumentácií pre realizáciu určitých aktivít/projektová dokumentácia, autorské a
licenčné dokumenty, a pod./.
b/ vnútorné
- súhrnné štatistické, číselné a evidenčné údaje o zamestnancoch obce
- súhrnné údaje, údaje a dokumentácia o volených funkcionároch obce-poslancoch
obecného zastupiteľstva v rozsahu štatistických a evidenčných údajov/ tzv. osobné
spisy poslancov/,
- údaje a informácie, súhrnné výkazy o zamestnancoch obce /t.j. osobné spisy
zamestnancov obce/ vrátane ich platov, odmien, odvodov do jednotlivých fondov,
- výkazy a údaje o zostatkoch a stavoch na peňažných účtoch obce
- komplexné správy a analýzy o vnútornom chode obce a obecného úradu,
- evidencie osôb určených na oboznamovanie sa so služobným tajomstvom, a ich
všetky zmeny,
- záznamové pomôcky/písomnosti na odpisy, výpisy a koncepty/ označované ako
tajné
- finančné a ekonomické opatrenia v prípravnej fáze - a to až do ich zverejnenia,
- materiály a podklady, týkajúce sa príprav a plánovania kontrolných akcií a to až do
začatia kontroly,
- priebežné a čiastkové protokoly ku kontrolným zisteniam a protokoly o výsledku
kontroly/ tým nie je dotknutá povinnosť predkladať výsledky kontroly priamo
obecnému zastupiteľstvu/,

- oznámenia a podnety o podozrení z trestnej činnosti a iné podania zasielané
orgánom činným v trestnom konaní a prokuratúre.
c/ spojené s rozhodovaním:
- skutočnosti týkajúce sa konaní podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
- skutočnosti týkajúce sa konaní podľa zák. SNR č. 511/1992 Zb.o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
- skutočnosti a súhrnné údaje obsahujúce informácie o úkonoch realizovaných v
rámci trestného a občianskeho súdneho konania
/obec ako dožiadaný subjekt/,
- skutočnosti a údaje z činnosti obce, príp. aj iných orgánov, ktoré by mohli- aj
potenciálne - ohroziť bezpečnosť, zdravie, ľudskú dôstojnosť a osobnosť fyzických
osôb.
d/ zmluvné:
- podkladové údaje a informácie týkajúce sa investičných a neinvestičných súdnych
akcií,
- informácie a skutočnosti o obchodných rokovaniach, vrátane informácií z týchto
rokovaní,
- schválené zmluvy a dohody, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom zmluvné
strany dohodnú.
e/ ostatné:
- skutočnosti a informácie získané v rámci verejného obstarávania,vrátane
dokumentácie jednotlivých foriem verejného obstarávania,
- skutočnosti, informácie a celá dokumentácia získaná v rámci výberových a
konkurzných konaní.
2. Zamestnanci obce Beša a poslanci Obecného zastupiteľstva v Beši sú povinní
počas výkonu svojej práce a aj po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach uvedených v ods.
1 tohto ustanovania.

3. Konanie v rozpore s ods. 2 bude obec kvalifikovať ako konanie v rozpore s
oprávnenými záujmami obce Beša a zároveň porušenie služobného tajomstva obce
Beša.
4. V prípade porušenia alebo ohrozenia oprávnených záujmov obce Beša bude obec
požadovať od zamestnanca náhradu škody vrátane ušlého zisku, príp. aj vydanie
neoprávneného obohatenia.
§3
Poverenie
l. Na plnenie úloh tohoto nariadenia sa písomne poveria zamestnanci obce.
2. Písomné poverenie zamestnancov sa zakladá do osobitného spisu zamestnanca.
§4
Oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti
l.Starostu obce môže oslobodiť od mlčanlivosti o služobnom tajomstve obecné
zastupiteľstvo.
Ostatných zamestnancov obce môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti starosta
obce.
2. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť starostovi súhlas na poskytovanie informácií.
Starosta obce môže udeliť zamestnancovi obce súhlas na poskytovanie informácií.
§5
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú - starosta obce Beša
- poslanci Obecného zastupiteľstva v Beši.
§6
Záverečné ustanovenie
l. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného
tajomstva, o šifrovej ochrane informácií o zmene Trestného zákona v znení
neskorších predpisov.

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Beši 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo:
vyvesené: 25.1.2001
schválené: 9.2.2001
nadobúda účinnosť: 9.2.2001

Ladislav D r a p p a n
starosta obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2001
Obecné zastupiteľstvo v Beši na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím
zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov vydáva toto
všeobecne z áväzné nariadenie
ktorým sa stanovuje sadzobník správnych poplatkov vyberaných Obcou Beša.
Ak je poplatok určený v tomto sadzobníku pevnou sumou, platí sa bez výzvy a je
splatný pri podaní/žiadosti/, ktorým poplatník podnetuje úkon alebo konanie.
Položka č. l
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
l. fyzická osoba......................................…………………………………...500,-Sk
2. právnická osoba..................................………………………………...5 000,-Sk
Poznámky
Spoplatňujú sa návrhy na začatie konania vo veciach mimoriadnych opravných
prostriedkov.
Predmetom spoplatnenia je:
- návrh na obnovu konania:
- § 62-64 zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- § 51-52 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov
- podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania:
- § 65-68 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- § 53 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov

Položka 2
a/ vyhotovenie odpisu /fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov a zo súkromných spisov v
úradnej úschove………………………………..................................................50,-Sk
b/ Osvedčenie odpisu/fotokópie/, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, registrov lístín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej
úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku....................................………………………………… 50,-Sk
v cudzom jazyku.......................................…………………………………..100,-Sk
Poznámky
Medzi úradné knihy, ktoré obec vedie, možno zaradiř najma:
- obecnú kroniku v slovenskom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej
národnosti,ktorú obec vedie podla § 4 ods. 3 písm. n/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákon o obecnom
zriadení"/
- stály zoznam voličov, ktorý zostavuje a vedie obec podľa § 4 a nasl. zákona SNR č.
80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov
- knihu protestov v súvislosti s protestáciou zmeniek a knihu protestov v súvislosti s
protestáciou šekov podľa čl. I § 83 resp. podľa čl. II § 57 zákona č. 191/1950 Zb,
Zákon zmenkový a šekový
- určenú dokumentáciu požiarnej ochrany podĺa § 29 zákona SNR č. 126/1985 Zb. o
požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov
- dokujentáciu spojenú s výkonom civilnej služby podĺa § 9 zákona NR SR č.
207/1995 Z.z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o
organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení
neskorších predpisov, zákona SNR č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov SR pri
zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej len" zákon o civilnej
službe"/

- povodňový denník podĺa § 9 nariadenia vlády SSR č. 32/1975 Zb. o ochrane pred
povodňami
- záznamy o skutočnostiach rozhodných pre nároky na dávky podĺa § 108 zákona č.
100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Medzi evidencie,ktoré obec vedie, zaraďujeme najmä:
- evidenciu súpisných a orientačných čísiel podľa § 14 zákona NR SR č. 221/1996
Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov
- evidenciu oprávnených osôb oboznamovať sa so služobným tajomstvom podĺa §
27zákona NR SR č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného
tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v
znení neskorších predpisov
- evidenciu sťažností podľa § 10 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
- evidenciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa § 113 zákona NR
SR č. 387/1996 Z.z.zamestnanosti v znení neskorších predpisov
- evidenciu pobytu občanov podľa zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii
pobytu občanov
- spisovú evidenciu v rámci predarchívnej starostlivosti písomností § 6 zákona SNR č.
149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov
- evidenciu brancov podľa § 8 zákona č. 351/1997 Z.z., branný zákon
- evidenciu dochádzky občana vykonávajúceho civilnú službu podĺa § 9 zákona o
civilnej službe
- evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich
brannej povinnosti podľa § 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov
- evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov, ich uskladnení a využití
alebo zneškodnení / ako pôvodca odpadov/ podľa § 5 zákona č. 238/1991 Zb. o
odpadoch v znení neskorších predpisov
- evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu podľa § 33 zákona NR SR
č.287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- evidenciu územno-plánovacej dokumentácie pre sídelný útvar a zónu podľa § 131
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon
/ v znení neskorších predpisov
- evidenciu stavebných povolení spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa
stavebného povolenia, kolaudačných rozhodnutí a iných opatrení týkajúce sa stavieb
podľa § 132 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
- evidenciu povolení informačných , reklamných a propagačných zariadení,
kolaudačných rozhodnutí so všetkými písomnosťami, ktoré sa ich týkajú a iných
opatrení týkajúce sa stavieb podľa § 132 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
- evidenciu a registráciu pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a porúch
tachnických zariadení podľa § 7 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore
nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov
- evidenciu chovu hospodárskych zvierat a zvierat choaných v domácnostiach podľa §
13 zákona č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o doplnení niektorých
ďaľších zákonov
- technickú evidenciu o miestnych komunikáciach / ako správca miestnych
komunikácií/ podľa § 3 d zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach
/cestný zákon/ v znení neskorších predpisov
- evidenciu SHR podľa § 12b zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov v znení neskorších predpisov
- evidenčný list dôchodkového zabezpečenia podľa § 149 vyhlášky FMPSV č.
149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších
predpisov
- evidenciu občanov, ktorým obec poskytuje sociálnu pomoc podľa § 71 zákona č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
Položka 6
a/ Vydanie preukazu /osvedčenia/, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka....................………………………………………………………....50,-Sk

b/ Vydanie preukazu /osvedčenia/ ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený
preukaz / osvedčenie/, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky
sadzobníka…………………………………………………………….............200,-Sk
c/ Predĺženie platnosti preukazu/ osvedčenia/, ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa
inej položky sadzobníka............………………………………………………..50,-Sk
d/ Vydanie preukazu/osvedčenia/ ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený
preukaz/ osvedčenie/, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich
rokoch……………………………………………………..............................500,-Sk
Poznámky
Je to univerzálna položka sadzobníka, pod ktorú sa podradia všetky žiadosti
poplatníkov na činnosť alebo úkon obce, ktoré nemožno zaradiť do iných položiek
sadzobníka, ak spĺňajú znak preukazu/osvedčenia/.
Sem patrí:
- žiadosť o určenie súpisného čísla
- osvedčenie / potvrdenie/ o účasti na pohrebe
- osvedčenie /potvrdenie/ pre peňažné ústavy, advokátov, komerčných právnikov
- osvedčenie /potvrdenie/ pre orgány štátnej správy - pokiaľ nie sú oslobodené
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie
písomného oznámenia o držiteĺovi vozidla a jehopobyte/sídle/..........................100,-Sk
Poznámky
Obec vystupuje ako evidenčný orgán podľa zák. č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii
pobytu občanov.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z
podnetu účastníka konania.............……………………………………………..500,-Sk
Poznámky
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní

podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Poplatok podľa tejto položky obec vyberá ak ide o činnosti vykonávané v rozsahu
právomoci stavebného úradu. Spoplatňovať sa bude teda iba miestne zisťovanie
vykonávané správnym orgánom podľa § 38 Správneho poriadku na podnet účastníka
konania alebo ak je nariadené osobitnými predpismi.
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
l. fyzické osoby.................................…………………………………….......300,-Sk
2. právnické osoby.................................…………………………………..5 000,-Sk
Poznámky
Predmetná položka súvisí s pôsobnosťou obce podľa zákona SNR č. 189/1992 Zb. o
úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytom a s bytovými náhradami.
Podľa § 9 ods. l práve citovaného zákona byt alebo jeho časť, ktorý je vo vlastníctve
štátu alebo obce, možno dočasne používať na iné účely ako na bývanie len so
súhlasom prenajímateľa a na základe povolenia obce.
Spoplatňované je iba povolenie obce a nie aj súhlas prenajímateľa, aj keď použitá
terminológia by skôr nasvedčovala opaku. Ak je obec vlastníkom bytu, potom okrem
povolenia vydáva aj súhlas ako prenajímateľ.
Položka 57
Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat..............…………………………....200,-Sk
Poznámky
Podľa ustanovenia § 13 ods. l písm. a/ zákona č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti a o doplnení niektorých ďaľších zákonov obec povoľuje usporiadanie
zvodov zvierat za podmienok určených regionálnou veterinárnou správou.
Položka 62
Žiadosť o povolenie
a/ na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za
každé jednotlivé zariadenie...........………………………………………...1 500,-Sk

b/ terénnych úprav.....................................………………………………… 100,-Sk
Poznámky
Z položky 62 obec povoľuje tie činnosti a úkony, ktoré obci vyplývajú z § 117 ods. 2
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku/ stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia obec vykonáva právomoc
stavebného úradu v rozsahu podľa :
- § 55 ods. 2 /ohlásenie obci drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác/
- § 57 ods. 1 a 2 / postup pri ohlasovaní drobnžých stavieb, stavebných úprav,
udržiavacích prác/
- § 71 ods. l písm.c/ / povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení/
- § 77 pre povolenia vydané podľa § 71 ods. l písm. c/ /kolaudačné konanie ohľadne
informačných, reklamných a propagačných zariadení/.
Položka 63
Za povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na prepravu nadmerne
ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá
prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným
predpisom / ďalej len "nadmerná alebo nadrozmerná preprava"/, dopravca zaplatí
a/ poplatky za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
l. nadrozmerná preprava
l.l. pri prekročení prípustnej šírky vrátane nákladu
/vyjadrené v cm/ je
do 300,0.…………………………………………........................................ 500,-Sk
od 300,1 do 350,0................................…………………………………….. 800,-Sk
od 350,1 do 400,0...............................……………………………………1 000,-Sk
od 400,1 do 500,0..............................…………………………………….2 000,-Sk
a za každých ďaĺších aj začatých lO cm .........…………………………… 500,-Sk
1.2 pri prekročení prípustnej výšky vrátane nákladu /vyjadrené v cm/ je
do 400,0........................................……………………………………….. 500,-Sk

od 400,1 do 450,0...............................………………………………….1 000,-Sk
od 450,1 do 500,0...............................………………………………….3 000,-Sk
a za každých ďaĺších aj začatých lO cm...........………………………… 500,-Sk
1.3 pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky vrátane nákladu, ak celková dĺžka
jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy /vyjadrené v m/ je
do 12.00.........................……………………………………...................500,-Sk
od 12,01 do 22,00...............................………………………………..3 000,-Sk
nad 22,01.......................................……………………………………1 500,-Sk
a za každý ďaĺších aj začatých 5,0 m............…………………………1 500,-Sk
2.nadmerná preprava
2.1 pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,
ak celková hmotnosř vrátane nákladu/vyjadrená v t/ je
do 20,00.......................................…………………………………...3 000,-Sk
od 20,01 do 30,00 ..............................………………………………5 000,-Sk
od 30,01 do 50,00 ..............................………………………………8 000,-Sk
a za každých ďaĺších aj začatých lO t...........……………………….2 000,-Sk
2.2 pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu /nápravové zaťaženie/ bez
rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie / vyjadrené v %/ je
od 3,01 do 5,00................……………………………….................2 500,-Sk
od 5,01 do 10,00................................……………………………..4 000,-Sk
od 10,01 do 15,00...............................…………………………….7 000,-Sk
od 15,01 do 20,00..............................……………………………10 000,-Sk
a za každých ďaĺších aj začatých 5 % ..........……………………. 5 000,-Sk
b/ poplatok za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu
po vlastnej osi alebo na podvozku
l. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť
stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1.1 neprokročí 60 t alebo šírku 3,1 m alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné
hmotnosti na prepravu.....................………………………………....…….3 000,-Sk
1.2 prekročí 6O t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti
na jednu nápravu..…………………………………………………………….6 000,-Sk
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných
trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1 pri splnení podmienok podĺa bodu l.l…………………………….........15 000,-Sk
2.2 pri splnení podmienok podĺa bodu 1.2.......……………………………30 000,-Sk
Poznámky
Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.
Poplatok vyberaný správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na
mieste merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne
alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
Poplatok vybarený dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na
trojnásobok, ak dopravca nazaplatil poplatok na mieste merania vozidla alebo
poukážkou do l5 dní odo dňa zistenia nepovolenej nadmernej alebo nadrozmernej
prepravy.
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podla § ll ods. l písm. b/ až g/
vyhlášky Federálneho ministerstva opravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách / cestný zákon/...........................................3 000,-Sk
Poznámky
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok
podĺa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže
správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
b/ Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a. miestnych
komunikácií............................…………………………………………...2 000,-Sk
Poznámky

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok
sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej
dopravného významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok
znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 84
b/ Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnukomunikáciu.....1 000,-Sk
Poznámky
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch ppoplatok podĺa tejto položky znížiť,
prípadne ho odpustiť.
Poplatok podĺa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie
podmienené vyvolanými investíciami.
Položka 85
a/ Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
pozemnej komunikácie............................…………………………………...1 000,-Sk
b/ Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie
na susedné nehnuteľnosti...........................…………………………………. 500,-Sk
c/ Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
l. s cestou........................................ ……………………………………….3 000,-Sk
2. s miestnou komunikáciou......................... ……………………………..2 000,-Sk
Poznámky
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť
až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení
neskorších predpisov miestnu štátnu správu pre pozemné komunikácie vykonávajú aj
obce, konkrétne - obce sú cestnými správnymi orgámni pre miestne komunikácie a
účelové komunikácie.
Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obce.
Položka 140

a/ Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov,
za každý výherný prístroj.......................……………………………….40 000,-Sk
b/ Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných
podobných hier podĺa zákona SNR č.194/1990 o lotériách a iných podobných hrách v
znení neskorších predpisov……………….............................................. 1 000,-Sk
c/ Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a
iných podobných hier.............................……………………………..10 000,-Sk
Poznámky
Obec povoľuje prevádzkovanie výherných prístrojov podĺa zákona SNR č. 194/1990
Zb. olotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Správny poplatok sa platí obci, na území ktorej bude prístroj prevádzkovaný a to
spolu s podaním žiadosti.

Položka 142
a/ Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho
roľníka do evidencie..............................………………………………..200,- Sk
b/ Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení
o zápise samostatne hosp. roľníka...............…………………………... 50,- Sk
Poznámky
Povinnosti ohĺadne evidencie SHR vyplývajú obciam zo zákoná č. 105/1990 Zb. o
súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
SHR je podnikateľ vykonávajúci poľnohospodársku výrobu, a to vrátane
hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.
Obec zapíše SHR do evidencie na základe jeho ohlásenia.
Položka 143
a/ Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom alebo správcom

dane v

daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods. 6,

§ 59 a § 64 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov........….300,- Sk
b/ Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podĺa osobitných
predpisov..…………………………………….................................…........100,- Sk
c/ Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateĺ........... 50,- Sk
Poznámky
Podľa písm. a/ predmetnej položky - žiadosťou:
- podĺa § 4 je návrh daňového subjektu na delegovanie miestnej príslušnosti na iného
správcu dane,
- podĺa § 13 ods. 2 je to žiadosť účastníka daňového konania o rozhodnutie na
predĺženie lehoty,
- podĺa § 13 ods. 5 žiadosř o rozhodnutie na odpustenie zmeškanej lehoty
- podĺa § 38 ods. 6 je to žiadosť daňovníka o rozhodnutie na predĺženie lehoty na
podanie daňového priznania,
- podĺa § 59 ods. l ide o žiadosř daňového subjektu o rozhodnutie o povolení odkladu
platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach,
- podĺa § 64 ide o žiadosť daňového dĺžníka o rozhodnutie na odpustenie daňového
nedoplatku.
Podľa písm. b/ tejto položky ide o vydanie potvrdení obcou ako správcom dane z
nehnuteľnosti a miestnych poplatkov podľa osobitných predpisov, napr. zák. č.
263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Položka 144
b/ Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra..300,-Sk
c/ Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 zákona SNR č. 511/ 1992Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov,podľa § 29 zákona SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva,dani
z darovania a dani z úrevodu a prechodu nehnuteěností v znení neskoršíchpredpisov,
podľa § 23 zákona NR SR č. 87/1994 Z.z.o cestnej dani v zneníneskorších predpisov,
podľa § l8 písm. a/ zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch…….....500,-Sk

d/ Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené,
zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie…………………….........200,-Sk
Poznámky
Daňový subjekt , ktorý je zapísaný v obchodnom registri, pri ukončení činnosti v
zmysle par. 33 ods. 2 zákona o správe daní a poplatkov musí predložiť spolu so
žiadosťou o výmaz z toho registra aj písomný súhlas obce ako správcu dane, zteda
nielen daňového úradu.
Žiadosťou podľa § 103 písm. a/ zákona o správe daní a poplatkov je žiadosť o
povolenie úľavy z penále, pokút, zo zvýšenia dane a úrokov.
V písm. d/ tejto položky ide o poskytovanie informácií a údajov z úradnej evidencie
správcu dane na základe rôznych súčinnostných vzťahov so štátnymi orgánmi štátnej
správy. Úradnou evidenciou správcu dane je:
- evidencia daňových subjektov,
- evidencia daní a preddavkov vrátane vyporiadania daňových preplatkov a daňových
nedoplatkov.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo:
vyvesené : 25.1.2001
schválené: 9.2.2001
nadobúda účinnosť: 9.2.2001

Ladislav D r a p p a n
starosta obce

STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE
OBCOU BEŠA

/ § 5 ods. l zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/zákon o slobode informácií/

l. ZBIERKA ZÁKONOV SR
- do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných
hodinách na tunajšom obecnom úrade
2. VŠEOBECNE ZAVAZNÉ NARIADENIA OBCE
- do všeobecne záväzných naridení obce možno nahliadať
v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade
3. SŤAŽNOSTI
- sťažosti možno podávať denne na tunajšom obecnom úrade
4. ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA
- žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno
podávať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade
5. UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĹSTVA
- do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadať

v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade
6. INFORMÁCIE O OBCI:
- miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad
- čas: v úradných hodinách
- spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom,
elektronickou poštou

OBEC BEŠA ZVEREJŇUJE
NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE:
/ § 5 ods. l písm. a/ zák. č. 211/2000 Z.z./
a/ Spôsob zriadenia obce:
Obec Beša sa vytvorila /zriadila/ zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí - tj. dňom 23.-24.11.1990
b/ Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce /t.j. právomoc a pôsobnosť obce / sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky /najmä článkom 64-71/
- zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych
činností /čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky/
c/ Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi obce Beša sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Beša je zastupiteľský zbor obce zložený z 7 poslancov,
zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí
zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce

Beša je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia
obyvatelia obce na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány:
- konanie obecného zastupiteľstva a to:
- komisia verejného poriadku, poľnohospodárstva
- komisia finančná, školstva, kultúry a obchodu
- Obecný úrad v Beši
PREHĹAD
predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk
/§ 5 ods. l zák. č. 211/2000 Z.z./
Obec Beša v súlade s ust. § 5 ods. l zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný
prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk podľa ktorých koná a
rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povisnnosti osôb k obci Beša.
a/ Predpisy
- zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
- zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- zák. SNR č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v zbnení neskorších
predpisov
- zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon / v znení neskorších predpisov
- ostatné právne normy upravujúce kompetencie obce
b/ Pokyny

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2001 o dani z nehnuteľnosti - Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2001 o miestnych poplatkoch
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2000 o komunálnom odpade
c/ Inštrukcie
Obec Beša nevydala žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva
kompetencie.
d/ Výkladové stanoviská
Obec Beša tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je
budovaná ako jednostupňová .
Obec nevydala žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo
vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.
TERMÍNY
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beši
na kalendárny rok 2001
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Beši na kalendárny rok 2001 sa
stanovujú nasledovne:
- 9. február 2001
- 20. apríl 2001 - 22. jún 2001 - 17. august 2001
- 19. október 2001
- 14. december 2001
Zhora uvedené termíny schválilo Obecné zastupiteľstvo vBeši v súlade s
vnútroorganizačnými predpismi obce a na základe zák. č. 211/2000 Z.z.
Stálymi bodmi programu rokovania obecného zastupiteľstva sú:
a/ Kontrola plnenia vlastných uznesení
b/ Interpelácia poslancov
c/ Organizačné záležitosti
d/ Diskúsia

Dodatok č. 1
k Sadzobníku Obce Beša o prenájme. 4/2001

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2001 vydané Obecným zastupiteľstvom v Beši na
základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ktorým bol vydaný „Sadzobník správnych poplatkov“
sa doplňa o nasledovné položky:

Položka č. l
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
l.fyzická osoba………………………………………………………………..500,- Sk
2.právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie….………5000,- Sk

Položka 2
c/ vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave
zasielané cudzím zastupiteľstkým úradom v Slovenskej republike…………300,- Sk
Poznámky
-knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmŕtí

Položka č. 3
Osvedčenie
a/ podpisu na listine alebo na jej roznopise, za každý podpis ………………….30,-Sk
b/ odtlačku úradnej počeiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý
podpis ………………………………………………………………………….100,-Sk

Položka č. 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania………………………………………………..500,- Sk
Poznámky
Poplatok podľa tejto položky sa nevybenie pri miestnom zisťovaní vo
všeobecnom záujme, narp. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri
miestnom zisťovaní podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.

Poplatok podľa tejto položky sa nevybenie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na
účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59-62.
Pri kolaudačnom konaní sa poplatok nevyberie.

Položka č. 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zvúzok matrík……………………………….50,-Sk

Položka č. 17
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva
v cudzine…………………………………………………………………..…500,- Sk

Položka č. 18
a/ povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi
občanmi Slovenskej republiky………………………………………………200,- Sk
b/ uzatvorenie manželstva před iným než príslušným matričným úradom štátnymi
občanmi Slovenskej republiky……………………………………………….500,- Sk
c/ povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo
určenej doby………………………………………………………………….300,- Sk
d/ povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo
úradne určenej miestnosti………………………………………………….1 000,- Sk
e/ uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a
cudzincom………………………………………………………………….2 000,- Sk
f/ uzatvorenie manželstva medzi cudzincami……………………………..5 000,- Sk
Oslobodenie
1/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo
ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občania
s ťažkým zdravotným postihnutím.

2/ Od poplatku podľa písmena a/ a b/ tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí
uzatvárajú manželstvo na matričnom úrade príslušnom podľa miesta prechodnému
pobytu v mieste pracoviska jedného z nich.
Poznámky
l. Poplatok podľa tejto pložky sa vybenie len od jedného zo dnúbencov.
2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo
uzatvára, rozumie stále pracovisko matričného úradu
3. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, poplatok
podľa písmena d/ tejto položky vyberie príslušný / delegujúci/ matričný úrad,ktorý
pripravil podklady na uzatvorenie manželstva

Položka č. 19
Povolenie zmeny
a/ priezviska hanlivého , výstredného, smiešneho, skomoleného,
cudzojazyčného………………………………………………………..100,-Sk
b/ priezviska maloletých detí……………………………………… 1000,- Sk
c/ mena a priezviska v ostatných prípadoch…………………………3 000,- Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku
ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť
predchádzajúce alebo pôvodné /rodné/ priezvisko, ak sa táto skutočnosť
oznámila do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
rozvode manželstva
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená oprava mena a priezviska
osoby v prípade transsexuality, zmena alebo oprava priezviska osvojených
detí alebo zmena, ktorú treba vykonať v dôsledku nesprávnych zápisov
v matrike.
Poznámky

l. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločneé priezvisko sa
vyberie jeden poplatok.
1. Podľa písmena a/ tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny
priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na
priezviska opatrovníka, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko
dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú starí rodičia
alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
2. Za zmenu priezviska viacených maleletých detí toho istého rodiča sa vyberie
len jeden poplatok
3. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.

Položka č. 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití
územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
a/ pre fyzické osoby………………………………………………..…………200,- Sk
b/ pre právnické osoby………………………………………………….…….500,- Sk
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a
vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka č. 60
Žiadosť o stavebné povolenie

Dodatok č. 1
k Sadzobníku Obce Beša o prenájme nehnuteľného a hnuteľného majetku obce
Beša

Sadzobník o prenájme nehnuteľného a hnuteľného majetku Obce Beša vydaný
Obecným zastupiteľstvom v Beši dňa 23.1.2002 na základe zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa mení nasledovne:

V položke č. 4 sa suma „50,- Sk“ nahrádza sumou „70,- Sk“.
V položke č. 4 sa vkladá nový odsek, ktorý znie:
„ Uvedená sadzba poplatku rozhlasovej relácie súvisiacej s gratuláciou sa vzťahuje na
dve odvysielané piesne. Za každú ďaľšiu pieseň sa zvyšuje o 30,- Sk.“

Schválené:

29.7.2004

Nadobúda účinnosť: 30.7.2004

Ladislav Drappan

Starosta obce

a/ na stavby na bývanie
l. na stavbu rodinného domu………………………………………..……1 000,-Sk
2. na stavbu bytových domov…………………………………………….2 000,- Sk
b/ na stavby na individuálnu rekreáciu
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2……….……………………… 700,- Sk
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2……………..………………….1 200,- Sk
c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny
týchto stavieb pred dokončením…………………………….…………………500,- Sk

d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na
podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky ana existujúcu
verejnu rozvodnú sieť………………………………………...………………..500,- Sk
e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami………..………………..700,- Sk
f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/ a na zmeny týchto stavieb
před dokončením………………………………………………………………300,- Sk
g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny
stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do
1,5 mil. Sk vrátane ………..……………………………………………….. 1000,- Sk
nad 1,5 mil do 3 mil. Sk vrátane….…………………………………………1 500,- Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane…………………………………………2 000,- Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane………………………………………3 500,- Sk
nad 100 mil. Sk ……………………………………………………………..6 000,- Sk
h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak s a vydáva samostatné
stavebné povolenie…………………………………………………………….500,- Sk
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú
oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo
ZŤP-S a preukazu občana s aťažkým zdravotným postihnutím.
Položka č. 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po l. l0.1976 bez
stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny
stavby ………………………………..dvojnásobok sadzby určenej v položke č. 60

Položka č. 62
A/ Žiadosť o povolenie
l. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie
stavebného povolenia podľa položky č. 60…………………………………….300,- Sk

2.na odstránenie stavby………..…………………………………………. .100,- Sk
3. informačného, rekladmného alebo propadačného zariadenia, za každé
jednotlivézariadenie…………………………………………………..1 500,- Sk
4. terénnych úprav………………………….……….……………………..100,Sk
b/ Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti……………..………………………3 000,-Sk
c/ Žiadosť o zrušenie vyvlastňovaciehho rozhodnutia…..…………………….500,- Sk
Tento dodatok bol
Schválený: 6.2.2003
Zverejnený: 7.2.2003
Nadobúda účinnosť: 22.2.2003
Ladislav Drappan
starosta obce

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2001

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2001 vydané Obecným zastupiteľstvom v Beši na
základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ktorým bol vydaný „Sadzobník správnych poplatkov“
sa doplňa prípadne mení o nasledovné položky:

Položka č. l8
V 3. bode poznámky sa písmeno d/ nahrádza písmenom b/.

Položka 38
Vydanie rybárského lístka
a/ týždenný............................................................................................................50,- Sk
b/ mesačný…………………………………………………………………… .100,- Sk
c/ ročný ………………………………………………………………………200,- Sk
d/ trojročný…………………………………………………………………… 500,- Sk
Oslobodenie
l. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a
vysokých škol studijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s
ústredných riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej mluve aktivne vykonávanie
rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo
svojej pracovnej zmluve., zamestnanci Slov. rybárského zvazu, rybárskí hospodári a
ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o
výkone pracovnej náplne alebo povolenia.
2.Od poplatku podľa tejto pložky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej
rebuliky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

Položka č. 59
Na konci úvodnej vety sa pripájajú tieto slová“ alebo predĺženie platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby“.

Položka č. 60
V písmene c/ sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „700 Sk“.
V písmene f/ sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“ .

Dopĺňa sa:
f/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa
vydáva samostatné stavebné povolenie …… … … … … … … … … … ..1 000,- Sk

Položka č. 62
V písmene a/v prvom bode sa suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.
V písmene a/ v druhom a štvrtom bode sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“
Písmeno a/ sa dopĺňa:
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby……… ………… …… … .500,- Sk
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby… … …… … 500,- Sk

Vkladá sa položka 62a.
Položka č. 62a
a/ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 1,5 mil. Sk vrátane……………………………………………………….500,- Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane……………………………… ………700,- Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. vrátane……………………………………

…..1 000,- Sk

nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane………………………………… . 2 000,- Sk
nad 100 mil. Sk………………………………………………… …… … .3 000,- Sk
b/ Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívani pozemnej stavby… … … … …500,- Sk
c/ Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby … … … … 1 000,- Sk
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Tento dodatok bol
schválený:

22.1.2004

zverejnený:

23.1.2004

nadobúda účinnosť: 7.2.2004

Ladislav Drappan
starosta obce

