M ESTSKÁ ČASŤ

KOŠICE -POĽOV

SADZOBNÍK

SPRÁVNÝCH

POPLATKOV

/výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konanie, za ktoré poplatky vyberajú
obce/ - podľa zákona NR SR e. 145/1995 Z.z. o právnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
I. ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 2
a/ Osvedčenie odpisu /fotokópie /, výpisu alebo písomnej
informácie y úradných kníh, úradných záznamov, registrov
listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove
za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ................................................ 2 €
Položka 3
1. Osvedčenie
a/ podpisu na listina alebo na jej rovnopise, za každý podpis ............................ 2 €
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon
vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu
mimo úradnej miestnosti.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby .................. ...... 5 €
Potvrdenie na predaj ............................................................................................... 1,50 €
Potvrdenie o účasti na pohrebe................................................................................ 1,50 €
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania .................................................................................... 16,50 €
III.ČASŤ - P O D O H O S P O D Á R S T V O
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a/ týždenný .............................................................................................................. 1,50 €
b/ mesačný ............................................................................................................... 3 €
c/ ročný .................................................................................................................... 7 €
d/ trojročný .............................................................................................................. 17 €
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
VIII. ČASŤ - FINANČNÁ SPRÁVA
Položka 140
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ...............................................................1 500 €
c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode .............................. 200 €
f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných
pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie ......................................................... 100 €
Položka 142
a/ Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie... 6,50 €
b/ Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne
hospodáriaceho roľníka ..................................................................................... .. 1,50 €

Košice Poľov, 2.1.2018

Ing. Ladislav Brada – starosta

