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     Primátor mesta Trenčín v súlade so splnomocnením uvedeným k položke č.82 sadzobníka 
správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov  
 

v y d á v a 
 

Smernicu  primátora mesta Trenčín  
č. 17/2015 

 
o správnych poplatkoch vyberaných  podľa položky 82 sadzobníka správnych poplatkov 

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

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1.Táto smernica primátora mesta upravuje vyberanie správnych poplatkov správnym orgánom podľa 
položky 82 sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „položka 82“). 
 
2.Podľa splnomocnenia uvedeného k položke 82  správny orgán   môže   v   odôvodnených   
prípadoch   znížiť, prípadne   odpustiť   poplatok   podľa   tejto   položky.   V závislosti od   rozsahu   a   
doby   užívania   komunikácie   môže   správny   orgán zvýšiť   poplatok   až   na   päťnásobok. 

 
Článok 2 

Vyberanie správnych poplatkov podľa položky 82 
 

Správny orgán vyberá správny poplatok podľa položky 82 nasledovne: 
 
1.Umiestňovanie reklamných a propagačných zariadení (reklamných tabúľ): 
a) prenosné reklamné zariadenia na chodníkoch – reklama typu „A“: 
- do 6 mesiacov...............................................................................................................................40 eur 
- 7 mesiacov....................................................................................................................................47 eur 
- 8 mesiacov....................................................................................................................................54 eur 
- 9 mesiacov....................................................................................................................................60 eur 
- 10 mesiacov..................................................................................................................................67 eur 
- 11 mesiacov..................................................................................................................................74 eur 
- 12 mesiacov..................................................................................................................................80 eur 
b) reklamné tabule pre cirkusy: 
- do 15 dní a do 50 ks zariadení vrátane (obe podmienky musia byť splnené súčasne)................80 eur 
- nad 15 dní alebo nad 50 ks zariadení ........................................................................................160 eur 
 
2. umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na  miestnej 
komunikácii, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne 
odstrániť: 
a) umiestnenie letnej terasy na miestnej komunikácii a v jej telese................................................80 eur  
b) uloženie materiálu, lešenie, veľkoobjemový kontajner: 
- do 50 m2 ......................................................................................................................................15 eur 
- nad 50 m2.................................................................................................................................... 80 eur 
 
3. usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, 
zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, svetelných zdrojov) v blízkosti cesty – 
reklamné, športové   a kultúrne akcie  
v termíne 1 až 3 kalendárne dni......................................................................................................25 eur  
v termíne viac ako 3 kalendárne dni...............................................................................................80 eur 
 
4.zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržba nadzemných a podzemných vedení každého  
druhu – rozkopávky: 

a) pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú uvedené v bode 4  písm. b) tejto položky:                                                                                                                                            
aa) výmera zvláštneho užívania miestnej komunikácie (veľkosť ryhy) do 15 m2: 
- práce realizované v termíne 1 až 10 kalendárnych dní............................................................... 80 eur  
- práce realizované v termíne 11 až 20 kalendárnych dní........................................................... 160 eur  
- práce realizované v termíne viac ako 20 kalendárnych dní....................................................... 399 eur 



- predĺženie povolenia ................................................................................................................... 80 eur 
 
ab) výmera zvláštneho užívania miestnej komunikácie (veľkosť ryhy) viac ako 15 m2: 
- práce realizované v termíne 1 až 15 kalendárnych dní............................................................. 160 eur 
- práce realizované v termíne 16 až 25 kalendárnych dní............................................................240 eur 
- práce realizované v termíne viac ako 25 kalendárnych dní...................................................... 399 eur 
- predĺženie povolenia ................................................................................................................. 160 eur 
 
b) pre fyzické osoby, ktoré nie sú uvedené v bode 4 písm. a) tejto položky:  
ba) za podmienky, že nehnuteľnosť, ku ktorej sa zriaďuje nové vedenie resp. bude vykonávaná 
plánovaná oprava alebo údržba existujúceho vedenia, je vo vlastníctve žiadateľa a nie je využívaná na 
podnikateľskú činnosť – zníženie poplatku o 80% za predpokladu, že rozkopávky bude realizovaná 
v termíne do 30 kalendárnych dní...................................................................................................16 eur 
- predĺženie povolenia ....................................................................................................................25 eur  
 
c) pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú uvedené v bode 4 písm. a) a b) tejto 
položky....................................... ....................................................................................................80 eur 
 

Článok 3 
Prechodné ustanovenie 

 
1.Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný do účinnosti tejto smernice primátora mesta, vyberajú 
sa správne poplatky v intenciách doterajšej úpravy.  
 
2. Ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov o oslobodení od poplatkov ako aj ustanovenia zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov nie sú touto smernicou primátora mesta dotknuté. 
 

Článok 4 
Účinnosť 

 
Táto smernica  primátora mesta nadobúda účinnosť dňa 20.10.2015 .   
  
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
        primátor mesta 


