
 

 

 

  

OBEC KAPUŠANY 
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY 

Hlavná 104/6,  082 12  Kapušany 

 

 

 Obec Kapušany v súlade s § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

 predpisov, v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

 

 Všeobecne záväzné  nariadenie obce Kapušany 

č. 2 /2023 

o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch 

 
§ 1 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony a služby 

vykonávané Obecným úradom v Kapušanoch. 

2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovací úkon 

alebo službu. 

3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo 

v hotovosti na obecnom úrade. 

4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení 

poplatku v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. 

 

§ 2 

SADZOBNÍK POPLATKOV  

 

1. Poplatky za potvrdenia a stanoviská:  

a) vydanie potvrdenia, stanoviska a vyjadrenia rôzneho druhu okrem potvrdení 

 podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch   3,00 EUR 

b)  potvrdenia o pridelení súpisného čísla     5,00 EUR 

c) osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 

 vybavený mimo úradnej miestnosti      3,00 EUR 

d) osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 

 ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť (zviazanie listiny)   3,00 EUR 

e) osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 

 – urýchlené vybavenie       3,00 EUR                                                                                                                                                           

f) za pridelenie tabuľky súpisného čísla, nádoby  a vrecia na komunálny odpad 

                        – cena podľa aktuálnej faktúry dodávateľa 

g) poplatok za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa   1,20 EUR 

h) potvrdenia o účasti na pohrebe          bez poplatkov. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Poplatky za povolenie na prekopanie, podpich resp. pretláčanie miestnej komunikácie: 

a) fyzické osoby        20,00 EUR  

b) fyzické a právnické osoby v rámci svojej podnikateľskej činnosti           100,00 EUR 

            Pri asfaltovom povrchu komunikácie nie staršom ako 5 rokov je možný len podpich, resp. 

pretláčanie. 

 

3. Poplatok za zverejnenie oznamov 

a) vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase fyzická osoba     3,00 EUR 

b) vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase právnická osoba     5,00 EUR 

c) oznámenie o úmrtí                                                                                   bez poplatku 

d) oznámenie o podujatiach – neziskové organizácie na území obce          bez poplatku 

e) poplatok za vyvesenie oznamu na obecnej tabuli a internetovej stránke   5,00 EUR                                   

f) počas volebných kampaní: 

1. jeden oznam (max. 5 minút čítaného oznamu za deň pre stranu/hnutie) 10,00 EUR 

                        2. vyhlásenie pozvánky na míting        5,00 EUR 

                        3. oznam odvysielaný z dodaného CD a pod.      5,00 EUR 

                  g) zverejnenie inzerátu v občasníku Pod Kapušianskym hradom ¼ strany        10,00EUR 

                  h)  vyhlásenie podľa písm. a),b),e) a f) mimo pracovnej doby počas pracovných 

                                                          dní a cez víkend                       100 % príplatok 

                     

4. Poplatok za kopírovanie 

a) formát A4 – jednostranne čiernobiele       0,10 EUR 

b) formát A4 – obojstranne čiernobiele        0,15 EUR 

c) formát A3 – jednostranne čiernobiele       0,20 EUR 

d) formát A3 – obojstranne čiernobiele        0,30 EUR 

e) formát A4 – jednostranne farebne        0,75 EUR 

f) formát A4 – obojstranne farebne        0,15 EUR 

g) formát A3 – jednostranne farebne        1,00 EUR 

h) formát A3 – obojstranne farebne        1,50 EUR 

 

5. Poplatok za tlač a skenovanie 

a) tlač čiernobiela formát A4 jednostranne       0,25 EUR 

b) tlač čiernobiela formát A3 jednostranne       0,30 EUR 

c) tlač farebná formát A4 jednostranne        0,75 EUR 

d) tlač farebná formát A3 jednostranne        1,00 EUR 

e) skenovanie jedna strana formát A4        0,10 EUR 

f) skenovanie jedna strana formát A3        0,15 EUR   

g)obojstranná tlač a skenovanie           50% príplatok 

 

6. Poplatok za prenájom nebytových priestorov obecného úradu:  

a) prenájom zasadačky obecného úradu pre občanov obce       20,00 EUR/deň 

b) prenájom zasadačky obecného úradu pre cudzích občanov                30,00 EUR/deň    

c) prenájom sobášnej siene pre občanov obce         25,00 EUR/deň 

d) prenájom sobášnej siene pre cudzích občanov obce       45,00 EUR/deň 
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e) prenájom futbalového ihriska pre cudzie subjekty neobyvateľmi  

obce              25,00 EUR/deň 

              

7. Poplatky za prenájom sály kultúrneho domu  

                  a) prenájom na predajné a iné zárobkové akcie                                        100,00 EUR/deň     

                  b) prenájom pre občanov obce            40,00 EUR/deň 

            c) prenájom pre cudzích občanov          70,00 EUR/deň 

 

8. Poplatky za prenájom salónika kultúrneho domu  

                  a) prenájom na predajné a iné zárobkové akcie                                          60,00 EUR/deň 

                  b) prenájom pre občanov obce            20,00 EUR/deň 

            c) prenájom pre cudzích občanov           35,00 EUR/deň 

                   

     9.  Poplatky za krátkodobé užívanie /prenájom / telocvične v správe ZŠ s MŠ  Kapušany 

          za 60 min. prenájmu 

 a) mládežnícke oddiely, resp. zložky klubov  reprezentujúce obec Kapušany  

                  s členmi do 15 rokov, najmä oddiely a zložky klubu   OŠK Kapušany   5,00 EUR          

 b) ostatné zložky klubov reprezentujúce obec Kapušany, najmä zložky klubu 

                  OŠK Kapušany          7,00 EUR                

                   c) občania s trvalým pobytom v obci Kapušany                                                 9,00 EUR 

                   d) ostatné fyzické a právnické osoby                                                                12,00 EUR 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh  VZN  č. 2/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom 

 v Kapušanoch  bol vyvesený na úradnej tabuli od  10. 01. 2023  do  25. 01. 2023.  

 K návrhu neboli podané pripomienky. 

2. VZN č. 2/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom 

 v Kapušanoch  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kapušany dňa 26. 01. 2023 

 uznesením č. 43/1/2023.  

3. Dňom účinnosti tohto VZN č. 2/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované 

 Obecným úradom v Kapušanoch sa zrušuje VZN č. 2/2019 o poplatkoch za úkony a služby 

 poskytované Obecným úradom v Kapušanoch zo dňa 15. 05. 2019 a Dodatok č.1/2019 

 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch zo dňa                     

 16. 12. 2019. 

4. VZN č. 2/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom 

 v Kapušanoch bolo zverejnené  dňa  30. 01. 2023 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od  

 jeho zverejnenia. 

 

      V Kapušanoch, dňa 30. 01. 2023                                                           

                                                                 

 

                       

         __________________________ 

                                                                                                                      Ing. Ján Zemčák 

                                                                                                     starosta obce 
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