Sadzobník správnych poplatkov
Obec Podbiel
Obecný úrad v Podbieli
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Názov položky
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie) fotokópie), listinnej podoby
elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z
úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo
súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu, v
slovenskom jazyku
1.a) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý
podpis
Vydanie potvrdenia alebo oznámenia o pobyte osoby
Miestne zisťovanie
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na
bývanie
1. fyzická osoba
2. právnická osoba
a) Vydanie rybárskeho lístka - týždenný
b) mesačný
c) ročný
d) trojročný
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o zmene
územného rozhodnutia, predĺženie platnosti územ.rozhodnutia
a.1) fyzická osoba
a.2) právnická osoba
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o stavebné povolenie, vrátene zmien stavieb
a.1) stavba na bývanie - rodinný dom
a.2) stavba na bývanie - bytový dom
b.1) stavba na individuálnu rekreáciu do 25 m2
b.2) stavba na individuálnu rekreáciu nad 25 m2
c.1) stavebné úpravy - rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu
c.2) stavebné úpravy - bytové domy
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu (garáže, prípojky, vodné stavby, spevnené
plochy, parkoviská, letné kuchyne, bazény)
e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom byt. domov (garáže,
prípojky, vodné stavby, spevnené plochy, parkoviská, prístrešky, sklady)
f) zmeny dokončených stavieb a zmeny pred dokončením podľa písm.
d) a e)
g) neuvedené stavby a ich zmeny podľa rozpočtového nákladu
h) dočasné objekty zariadenia staveniska
i) reklamná stavba od 3 m2 do 20 m2
j) reklamná stavba nad 20 m2
a.1) Žiadosť o predĺženie platnosti SP - fyzická osoba
a.2) Žiadosť o predĺženie platnosti SP - právnická osoba
b.1) žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby od 3 m2 do 20 m2
b.2) žiadosť o zmenu doby trvania rekl. stavby nad 20 m2
c.2) ohlásenie jednoduchej stavby - fyzická osoba
c.1) ohlásenie jednoduchej stavby - právnická osoba
d) ohlásenie rekl.stavby do 3 m2
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e.2) ohlásenie drobnej stavby, stav. úprav a udržiavacích prác - fyzická
osoba
e.1) ohlásenie drobnej stavby, stav. úprav a udržiavacích prác právnická osoba
f) ohlásenie stavby elektronickej komunik. siete, jej prízemnej stavby a
doplnenie telekom. zariadenia
g) potvrdenie pasportu stavby
h) žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku/stavbe
i) žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
61
Dodatočné povolenie stavby postavenej pred 1.10.1976
62
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a.1) žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
stavebným konaním
a.2) žiadosť o povolenie na odstránenie stavby, za každý objekt - fyzická
osoba
a.2) žiadosť o povolenie na odstránenie stavby, za každý objekt právnická osoba
a.3) žiadosť o povolenie terénnych úprav - fyzická osoba
a.3) žiadosť o povolenie terénnych úprav - právnická osoba
a.1) Kolaudačné rozhodnutie - rodinný dom
a.2) Kolaudačné rozhodnutie - bytový dom
b.1) kolaudačné rozhodnutie - stavby na indiv.rekreáciu do 25m2
b.2) kolaudačné rozhodnutie - stavby na indiv.rekreáciu nad 25m2
c.1) kolaudačné rozhodnutie - stavebné úpravy RD + stavieb na
indiv.rekreáciu
c.2) kolaudačné rozhodnutie - stavebné úpravy bytových domov
d) KR na stavby, kt. sú súčasťou/príslušenstvom RD/stavieb na
indiv.rekreáciu (garáže, prípojky, vodné stavby, spev.plochy, parkoviská,
stavby s doplnk. funkciou)
e) KR na stavby, kt. sú súčasťou/príslušenstvom byt.domom (garáže,
prípojky, vodné stavby, spev.plochy, parkoviská, stavby s doplnk.
funkciou)
f) KR na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e)
g) KR na neuvedené stavby a ich zmeny podľa rozpočtového nákladu
h) KR na reklamné stavby nad 20 m2
Vydanie osvedčenia o zápise SHR
Zmeny v osvedčení o zápise do evidencie SHR
Žiadosť o vydanie, zrušenie,zmenu súhlasu /výrub drevín/ - FO
Žiadosť o vydanie, zrušenie,zmenu súhlasu /výrub drevín/ - PO alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s
podanou žiadosťou
Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do
kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich
povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 38e
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Vydanie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych
zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov
po vykonaných zmenách
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