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Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 

a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

vydáva tento  

 

dodatok č. 3 

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony 

vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 2 

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. č. 91/2007 o poplatkoch za úkony 

vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

V Čl. VIII. Poplatok za osvedčenie podpisov sa v písm. a) slová „1 euro“ nahrádzajú slovami 

„3 eurá“. 

Čl. II 

1. Tento dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007 

o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 2 bol 

schválený MsZ mesta Hlohovec dňa 08.11.2012.  

2. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia.  

 

 

 

V Hlohovci dňa  08.11.2012 

 

 

 

 

              Peter Dvoran 

             primátor mesta  
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Dôvodová správa 

 

 Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 145/1995 Z.z.“) Mesto Hlohovec vyberá správne poplatky za úkony 

a konania podľa sadzobníka správnych poplatkov.  

 

 Za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise vyberá Mesto Hlohovec 

poplatok podľa položky č. 3 sadzobníka. 

 

 Do účinnosti novely zákona č. 145/1995 Z.z. (t.j. do 30.09.2012) bol poplatok za 

osvedčovanie stanovený vo výške 0,50 € za každý podpis. 

 

 Podľa splnomocnenia obsiahnutého v zákone, 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. V zmysle tohto ustanovenia, Mesto 

Hlohovec zvýšilo predmetný poplatok na 1 € za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej 

rovnopise a zviazanie listiny a za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise mimo 

úradnú miestnosť.  

 

 Po nadobudnutí účinnosti novely zákona č. 145/1995 Z.z. (t.j. od 01.10.2012) bol tento 

poplatok zvýšený a jeho zákonná sadzba je 1,50 €. 

 

 Vzhľadom na zvýšenú náročnosť úkonov pri osvedčovaní, navrhujeme ponechať aj 

naďalej zvýšenie poplatku o 100 %, teda stanoviť poplatok vo výške 3 € za osvedčenie 

podpisu na listine alebo na jej rovnopise a zviazanie listiny a za osvedčenie podpisu na listine 

alebo na jej rovnopise mimo úradnú miestnosť.  

 

Návrh tohto dodatku je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

Uvedený poplatok je príjmom rozpočtu mesta a predpokladá sa zabezpečenie jeho 

zvýšeného príjmu. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme prijať tento dodatok v predkladanom   

znení. 

   

 


