
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy 

 

Sadzobník správnych poplatkov platný  

od 01.10.2012 v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych v znení neskorších zmien 

 
Oblasť suma poznámka 

Položka 38 

 

Vydanie rybárskeho 

lístka 

1,50€ Rybársky lístok - týždenný  

3,00€ Rybársky lístok - mesačný 

7,00€ Rybársky lístok - ročný 

17,00€ Rybársky lístok - trojročný 

Položka 60 

 

Žiadosť o stavebné 

povolenie 

 

30,00€ 

písm. d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na 

prípojky, na existujúcu rozvodnú sieť  

(iba  podzemná stavba – STUDŇA) 

50,00€ 

písm. h) na ostatné inžinierske stavby  s doplnkovou funkciou pre rodinné 

domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné 

objekty, napr. studne, malé ČOV a pod. 

(iba podzemná stavba – STUDŇA) 

Položka 160 

 

Podanie žiadosti o 

vydanie, zmenu alebo 

zrušenie súhlasu 

podľa osobitného zákona 

 

10,00€ 
Podanie žiadosti FO o súhlas na výrub drevín 

100,00€ Podanie žiadosti PO o súhlas na výrub drevín 

Položka 162 

 

Malé zdroje znečistenia 

ovzdušia (príkon do 0,3 

MGW) 

10,00€ 

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do 

kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na 

ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha 

stavebnému konaniu 

Položka 82 

 

Povolenie na 

zvláštne užívanie 

miestnych komunikácií 

Samostatne rozpracované v Internej smernici pre stanovenie výšky správneho 

poplatku za povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii 

 

Položka 84 

 

Pripojenie účelovej 

komunikácie na miestnu 

komunikáciu  

40.00€ 

písm. b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie  na miestnu 

komunikáciu 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa   tejto  

položky znížiť prípadne ho odpustiť.                                        

Položka 85 

 

Zriadenie zjazdu  

30.00€ 

písm. c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na 

susedné nehnuteľnosti      

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa   tejto  

položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. 

                                      

 

 

 

 



Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

 

Interná smernica pre stanovenie výšky správneho poplatku za povolenie na 

zvláštne užívanie miestnych komunikácii  

 
I. Úvodné ustanovenie  

1/ Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Položka č. 82 

Povolenie na zvláštne užívanie  

     miestnych komunikácií                               80,00€ 

 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok           

podľa   tejto  položky.  V  závislosti  od  rozsahu a doby užívania miestnej komunikácie môže                    

správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. 

 

2/ Správny poplatok sa v súlade s § 8 ods. 10 zák. č 135/1961 o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov za dodatočne vydané povolenie  n e v y b e r á . 

/Ak na vedeniach uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha a vznikne 

nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, vlastník alebo správca tohto vedenia neodkladne 

vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenia bezpečnej premávky na 

komunikácii. Odstránenie takejto poruchy je zvláštnym užívaním, na ktoré sa vopred 

nevyžaduje povolenie. / 

 

3/  Oslobodenie od správneho poplatku je uvedené v ust.  § 4  zák. č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 
 

II. Stanovenie výšky správneho poplatku od rozsahu zvláštneho užívania  

miestnych komunikácii - rozkopávky 
1/ Fyzická osoba                           

do 1,50 m    5,00 € 

do 5,00 m 16,00€ 

do 10,00 m 33,00€ 

do 15,00 m  49,00€ 

do 20,00 m 66,00€ 

do 25,00 m  80,00€ 

nad 25,00m výška správneho poplatku sa stanoví v závislosti od rozsahu a  doby trvania, 

maximálne 400,00€ 

 
 

2/Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ  

do 1,00 m 40,00€ 

do 2,00 m 80,00€ 

do 3,00 m 120,00€ 

do 4,00 m 160,00€ 

do 5,00 m 200,00€ 

do 6,00 m 240,00€ 

do 7,00 m 280,00€ 

do 8,00 m 320,00€ 

do 9,00 m 360,00€ 

10m a viac 400,00€ 
 

 
 



 
    

III. Stanovenie výšky správneho poplatku od rozsahu zvláštneho užívania  

miestnych komunikácii –  § 11 ods. 1  vyhláška 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva 

zákon o pozemných komunikáciách   
 

povolenie na umiestnenie prenosnej reklamy  6,50€ 

povolenie na umiestnenie stavebného materiálu FO 10,00€ 

PO 17,00€ 

letné exteriérové sedenia 17,00€ 

usporadúvanie akcií  do 50m
2 

17,00€ 

nad 50m
2
 33,00€ 

 
 
 
 
 
 

III. Osobitné určenie poplatku 

   

1/  Primátor Mesta  môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch výšku poplatku určiť 

osobitne  (nie je viazaný sadzbami uvedenými v čl. II.a v čl. III.  tejto smernice). 

 

2/  Správny poplatok  podľa čl. III. /1 musí byť vyrúbený v súlade so zákonom č. 145/1995 

Z.z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka č. 82). 

 

 

 

IV. Záverečné ustanovenie 

 

1/ Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňa 01.10.2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Pezinku dňa 29.09.2012                                                             Mgr. Oliver Solga 

Vypracovala: Ing. Renáta Klimentová                                                                     primátor mesta 

 

 

 

 

 
                                                                                              

 
 

 

 

 

 


