
 1 

 

 
ANEXA nr.6 la HCL nr.128/22.12.2020 

 

 
 
 

 

 
 

 

Š P E C I Á L N E  P O P L A T K Y 
na rok 2021, ktoré budú použité na financovanie  údržby a prevádzky  

Dobrovoľného zboru pre núdzové situácie v Nadlaku 

 

 
I. Poplatky pre podporu protipožiarnych opatrení na rok 2021 

(1),  Navrhujeme ,aby výška špeciálnych poplatkov, pre financovanie údržby a 

prevádzky Dobrovoľného zboru pre núdzové situácie , na rok 2021 pre fyzické osoby, 
bola určovaná pre každú domácnosť , podľa zóny v ktorej sa nachádza:  

Zóna A   22 Ron/ dom./rok 

Zóna B   25 Ron/ dom./rok 
Zóna C   27 Ron/ dom./rok 

Zóna D   30 Ron/ dom./rok 

Z tohoto vysvitá, že priemer poplatku má hodnotu 26 Lei /dom./rok, ktorý keď sa 

vynásobí počtom 3282 domácností v meste, nám pomôže odhadnúť celok prijmov z 
tohoto poplatku od fyzických osôb,ktorý bude mať hodnotu 85332 lei. 

 (2)  Pre ponikateľov zo Správneho územného celku Nadlak, navrhujeme na rok 

2021, nasledovné špeciálne poplatky :  
1. Pre kategóriu      A nebezpečenstvo požiaru(veľmi veľké)       400 RON/rok 

2.    B     (veľmi veľké) 350 

2.    C     (veľké)    300 

3.    D     (stredné)  200   
4.    E1     (malé)  100 

5.                                  E2                                   (malé)                    60 

Odhaduje sa, že prijmi z tohoto špeciálneho poplatku, od právnických osôb, budú v 
hodnote asi  18000 Ron. 

   (3) Zaradenie do kategórie zvýšeného požiarneho nebezpečenstva , sa koná na 

základe plánu protipožiarneho zásahu , ktoré ten podnik vlastní, alebo na základe iných 
dokumentov stanovených zákonom, potvrdených Inšpektorátom pre núdzové situácie 

“Vasile Goldis” v župe Arad a keď tieto neexistujú , tak zaradenie sa robí ex officio 

Dobrovoľným zborom pre núdzové situácie, na nariadenie primátora. 

 (4) Špeciálny poplatok stanovený pri bode  (1) predpokladá, že dobrovoľný zbor 
vykoná pre fyzické osoby nasledovné úkony: 

a) informovanie a školenie ohľadom osvojenia a rešpektovania predpisov a 

protipožiarnych opatrení ; 
b) dohľad nad spôsobom uplatňovania noriem, technických predpisov a nariadení 

ohľadom protipožiarných opatrení , v domácnostiach ; 

c)   zásah pre uhasenie požiaru, záchranu a poskytovanie prvej pomoci a ochranu ľudí a 
zvierat, ako i statkov ohrozených požiarom, alebo inou núdzovou situáciou. 

 (4.1) V rozpätí špeciálneho poplatku stanoveného pri bode (2) tejto prílohy, 

miestne zastupiteľstvo bude hradiť náklady spojené s protipožiarnym zásahom pre 

záchranu statkov patriacich právnickým osobám . 
(4.2) Náklady spojené s protipožiarnym zásahom pre záchranu statkov patriacich 

firmám, pre ktoré bol určený špeciálny poplatok v súlade s bodom (2) , budú hradené 

ními, ak len nezaplatia špeciálny poplatok behom roku, ak ale zákon nestanoví ináč.  
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(4.3) Náklady spojené s protipožiarnym zásahom, v oblasti pôsobnosti 
Dobrovoľného zboru pre núdzové situácie , pre záchranu statkov patriacich fyzickým či 

právnickým osobám mimo správneho územného celku mesta Nadlak, budú hradené 

nimi, ak sa dokáže ich vina . 

(4.4) V prípade uzavretia dohôd o spolupráci medzi Miestnym zastupiteľstvom 
mesta Nadlak a inými miestnymi zastupiteľstvami , v súlade so zákonom č. 307/2006 a 

nariadením č. 75/2019, náklady spojené so spoluprácou v protipožiarnych zásahoch, pre 

uhasenie požiaru , ako i pre obmedzenie a odstránenie následkov požiaru, sa stanovia v 
daných dohodách.  

 (5) Špeciálny poplatok za úkony uvedené pri odstavci (4.2) a (4.3) sa určí 

prostredníctvom rozhodnutia miestneho zastupiteľstva . 
II. Uhradenie špeciálnych poplatkov 

 (6) Špeciálne poplatky uvedené pri bode (1) , (2) a (5) sa uhradiatak, ako to 

stanoví uplatniteľný Fiškálny zákonník . 

 (7). V prípade neuhradenia poplatku načas, tak ako sa uvádza v bode (6) ,bude 
sa platiť pokuta za opôzdenie za každý deň opôzdenia, podľa zákona . 

 (8) Stanovenie špeciálnych poplatkov je vykonávané Oddelením pre rozpočet v 

rámci Miestneho úradu v Nadlaku. 
 (9) Výška špeciálneho poplatku pre fyzické a právnické osoby, zaevidované 

behom roku, sa určuje úmerne , počnúc prvým dňom nasledovného mesiaca, po ich 

registrácii.  
 (10) V prípade, že behom roku, právnické osoby pozastavia , alebo ukončia svoju 

činnosť, tieto môžu požiadať o pozastavenie platby špeciálneho poplatku a to 

prostredníctvom písomnej žiadosti, na základe dôkazových dokumentov vydaných 

oprávnenými úradmi a z ktorých by vysvitalo, že ich aktivita bola pozastavená, alebo 
ukončená.  

 (11) Žiadosť o pozastavenie platby špeciálneho poplatku je schvaľovaná 

primátorom . 
  (12) Výška špeciálneho poplatku, pre právnické osoby nachádzajúce sa v situácii 

uvedenej pri ods. (10) sa stanoví úmerne, až do dňa od ktorého sa schválilo 

pozastavenie platby špeciálneho poplatku . 
 (13). Mestský úrad v Nadlaku, odošle prostredníctvom Oddelenia pre rozpočet, 

oznámenia ohľadom výške špeciálnych poplatkov pre právnické osoby, ako i spôsob ich 

platby.  

 (14). Vyberaním špeciálnych poplatkov sa poverí Oddelenie pre rozpočet v rámci 
mestského úradu Nadlak. Úhrada špeciálnych poplatkov sa môže robiť do konta 

č........................................... ICO 3518822 v Štátnej pokladnici mesta Arad.  

 (15). Výnosy obdržané zo špeciálnych poplatkov sa všetky použijú na uhradenie 
nákladov pre údržbu a prevádzku oboch činností Dobrovoľného zboru pre núdzové 

situácie v Nadlaku.  
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