
  

  
 
         

  
          

 

U Z N E S E N I E Č.187 
zo dňa 28.12.2021 

ohľadom schválenia úrovne zdaniteľných hodnôt , miestných daní a poplatkov ako i iných 

príslušných poplatkov a pridaných poplatkov, poplatkov za dočasné užívanie verejných / 

súkromných priestranstiev mesta Nadlak , ako i pokút uplatniteľných  vo fiškálnom   

roku  2022 

 

 

 Miestne zastupiteľstvo mesta Nadlak , na riadnom zasadaní zo dňa 28.12.2021, 
 Berúc do ohľadu : 

- podnet primátora mesta Nadlak, uvedený v schvaľovacom referáte, evidovanom 

pod číslom 6540/15.10.2021 
- referát Oddelenia pre rozpočet , v rámci radnice mesta Nadlak, č. 

40247/14.10.2021 

- referát Oddelenia pre správu miestneho patrimónia v rámci miestneho úradu , 

č. 6539/15.10.2021 
- uznesenie Miestneho zastupiteľstva mesta Nadlak, č. 55/28.04.2021 ohľadom 

schválenia úrovne miestných daní a poplatkov,pozostávajúcich z určitej 

peňažnej čiastky v lei , alebo ktoré sú stanovené na základe určitej peňažnej 
sumy  v lei, ako i rozpätie pokút , ktoré budú tvoriť prijmy miestneho rozpočtu , 

ktoré sa potom každoročne upravujú na základe miery inflácie, uplatniteľnej vo 

fiškálnom roku  2022 
- záznam o zverejnení ako i oznam ako taký, č. 6541/15.10.2021 podľa 

ustanovení zákona č.52/2003 

- ustanovenia zákona č. 52/2003 ohľadom transparentnosti rozhodnutí vo 

verejnej správe , aktualizované  
- ustanovenia IX. Hlavy , čl.453-495 zákona č. 227/2015 ohľadom daňového 

zákonníka , novelizovaný   

- ustanovenia čl. 27 , zákona č. 273/2006 ohľadom miestnych verejných financií, 
novelizovaný  

- ustanovenia MNV č. 80/2013  ohľadom súdnych kolkových poplatkov, 

novelizovaný  
- ustanovenia čl. 129, písm.b (4), písm.c , Mimoriadneho nariadenia č. 57/2019 

ohľadom Administratívneho zákonníka , novelizované  

- kladné stanovisko ekonomicko-finančnej, poľnohospodárskej, právnej a 

disciplinárnej komisie  
- kladné stanovisko komisie pre usporiadanie územia a urbanistiku, ochranu 

prostredia, turistiku a miestnu verejnú správu  

- kladné stanovisko komisie pre spoločensko-kultúrne aktivity, náboženstvo , 
školstvo, zdravie a rodinu, prácu a sociálnu bezpečnosť, ochranu detí, pre 

mládež a šport  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 

 

 

mailto:primaria.nadlac@rdslink.ro
http://www.primaria-nadlac.ro/


  

V súlade s čl. 139(3), písm.c) Mimoriadneho nariadenia č. 57/2019 ohľadom 

Administratívneho zákonníka , novelizované  

 
R O Z H O D U J E: 

 

 Čl.1. Schvaľujú sa úrovne zdaniteľných hodnôt, miestných daní a poplatkov ako i 
iných pridaných poplatkov, poplatkov za dočasné užívanie verejných / súkromných priestranstiev 

mesta Nadlak , ako i pokút uplatniteľných vo fiškálnom roku 2022, podľa príloh č. 1-2, 

ktoré tvoria súčasť tohoto rozhodnutia . 

 Čl.2. Toto rozhodnutie bude plnené primátorom mesta Nadlak a budú s ním 
oboznámení : 

- občania, prostredníctvom plagátov  

- Inštitúcia Prefekta župy Arad, Odbor právnych a administratívnych sporov– 
Právne oddelenie a oddelenie kontroly legality listín   

 

 

 
         PREDSEDAJÚCI                                              POTVRDZUJE  LEGALITU 

          MILAN KELO            PREDNOSTA 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 

 

 
AI/4 ex 

 

 



Príloha  k UMZ Nadlak,č. 

 

 

Z O Z N A M 

 s hodnotami miestných daní a poplatkov , ako i rozsah stanovených pokút ,ktoré sa aktualizujú a upravujú Miestným zastupiteľstvom mesta Nadlak v 

rozpätí a podmienkach stanovených v kapitole č. IX zákona č. 227/2015 s ohľadom na Daňový zákonník, neskôr novelizovaný a doplnený  

HLAVA  IX – MIESTNE DANE A POPLATKY 

 

I.DAŇOVÝ ZÁKONNÍK –  IX . HLAVA – Miestne dane a poplatky 

ZDANITEĽNÉ HODNOTY STANOVENÉ V ČL. 457 , ods. (2), MIESTNE DANE A POPLATKY, POZOSTÁVAJÚCE Z URČITEJ SUMY V LEJ A KTORÉ 

SA KAŽDOROČNE INDEXUJÚ/UPRAVUJÚ , PODĽA USTANOVENÍ ČL. 489 A RESPEKTÍVE ČL. 491 , AKO I POKUTY, KTORÉ BUDÚ AKTUALIZOVANÉ 
PODĽA USTANOVENÍ ČL.  493  
 
-  II. KAPITOLA – DAŇ A POPLATOK *) ZA BUDOVY  

 

 

 
 

  

  

Čl. 457 ods. (2) 

Por.č.  

 
 

 

                  Druh budovy 

Zdaniteľná hodnota v lei/m2 

pre obytné a hospodárske budovy, vo vlastníctve fyzických osôb  
čl. 457 ods.(2) 

HODNOTY SCHVÁLENÉ MIESTNÝM 

ZASTUPITEĽSTVOM PRE ROK 2021 

HODNOTY NAVRHNUTÉ PRE ROK 2022 

S inžinierskými sieťami: voda, 
kanalizácia, elektrina a kúrenie 

(kumulatívne) 

 

Bez inžinierských sietí: 
voda, kanalizácia, elektrina, 

alebo kúrenie 

 

S inžinierskými sieťami: 
voda, kanalizácia, 

elektrina a kúrenie 

(kumulatívne) 

 

Bez inžinierských sietí: 
voda, kanalizácia, 

elektrina, alebo kúrenie 

 

1  A. Budova zo železobetónových panelov, 

alebo s vonkajšími stenami z pálených tehál, 

alebo z iných tepelne a/alebo chemicky 
upravených materiálov 

1100 660 1131 678 

2 B. Budova s drevenými a kamennými 

vonkajšími stenami ,alebo zo surových tehál, 

z rohov, alebo iných tepelne a/alebo 
chemicky neupravených materiálov              

330 220 339 226 

3 C. Hospodárska budova zo železobetónových 

panelov , alebo s vonkajšími stenami z 

pálených tehál , alebo z iných materiálov 

220 192 226 197 



tepelne a/alebo chemicky upravených 

4 D. Hospodárska budova s vonkajšími stenami 
z dreva, kameňa, nepálených tehál, rohov, 

alebo z iných tepelne a /alebo chemicky 

neupravených materiálov  

138 82 142 84 

5 E. V prípade daňového poplatníka, ktorý 
vlastní na tej istej adrese aj miestnosti v 

suteréne a v pivnici a/alebo aj v podkroví, 

ktoré sú využívané ako byt, v hociktorej z 
budov vymenovaných medzi písmenami A –

D.  

75% z hodnoty uplatňovanej 
pre tú budovu 

75% z hodnoty 
uplatňovanej pre tú budovu 

75% z hodnoty 
uplatňovanej pre tú 

budovu 

75% z hodnoty 
uplatňovanej pre tú 

budovu 

6 F. V prípade daňového poplatníka, ktorý 

vlastní na tej istej adrese aj miestnosti v 
suteréne a v pivnici a/alebo aj v podkroví, 

ktoré sú využívané na iné ciele ako byt, v 

hociktorej z budov vymenovaných medzi 
písmenami A –D.   

50% z hodnoty uplatňovanej 

pre tú budovu  

50% z hodnoty 

uplatňovanej pre tú budovu  

50% z hodnoty 

uplatňovanej pre tú 
budovu  

50% z hodnoty 

uplatňovanej pre tú 
budovu  

 PODIEL SCHVÁLENÝ MIESTNÝM 

ZASTUPITEĽSTVOM PRE ROK 2021 

PODIEL NAVRHNUTÝ PRE ROK 

2022 

Čl. 458  Stanovenie dani za nebytovú budovu, vo vlastníctve fyzických osôb   
 

- ods. (1)  pre nebytové budovy zakúpené, postavené, alebo prehodnotené v 

posledných 5. rokoch pred rokom ku ktorému porovnávame. 

 

1% 

 

0,7% 

- ods. (3) pre nebytové budovy, vo vlastníctve fyzických osôb, používané na 
poľnohospodárske účely. 

 
0,4% 

 
0,4% 

- ods. (4) pre nebytové budovy, ktorých hodnota nemôže byť stanovená podľa 

požiadaviek čl. 458  ods. (1) ( nebytové budovy, ktoré neboli prehodnotené za 

posledné 5 roky pred rokom ku ktorému porovnávame ) 

 

2% 

 

2% 

Čl. 460  Stanovenie dani/poplatku za budovy vo vlastníctve právnických osôb 

 

- ods. (1) pre obytné budovy vo vlastníctve právnických osôb ( obdržané, alebo 

prehodnotené v posledných troch rokoch pred fiškálnym rokom ku ktorému 
porovnávame) 

 

0,2% 

 

0,2% 

- ods. (2)  pre nebytové budovy ,ktoré sú majetkom, alebo sú vo vlastníctve 

právnických osôb (obdržané, alebo prehodnotené v posledných troch rokoch pred 
fiškálnym rokom ku ktorému porovnávame)  

 

1,3% 

 

1% 

- ods. (3)  pre nebytové budovy ,ktoré sú majetkom, alebo sú vo vlastníctve 

právnických osôb a sú používané na poľnohospodárske ciele 

 

0,4% 

 

0,4% 

- ods. (8) pre obytné a/alebo nebytové budovy, pre ktoré majiteľ, právnická osoba 
neaktualizoval zdaniteľnú hodnotu budovy za posledné 3 roky ,pred fiškálnym 

rokom ku ktorému porovnávame  

 
5% 

 
5% 

Čl. 462 ods. (2) pre predčasnú platbu dane za budovy, na celý rok a to do 31. marca   



daného roku , zo strany daňového poplatníka ,fyzickej osoby , táto má nárok na bonus v 

hodnote: 

10% 10% 

Čl. 462 ods. (2) ) pre predčasnú platbu dane za budovy, na celý rok a to do 31. marca 

daného roku , zo strany daňového poplatníka, právnickej osoby , táto má nárok na bonus v 

hodnote: 

 

10% 

 

10% 

 
V prípade nebytových budov, nachádzajúcich sa vo vlastníctve fyzických osôb , daň za budovu sa stanoví, určením daňového podielu z hodnoty , 
ktorá môže byť :  
     -hodnota stanovená povereným znalcom v hodnotiacom hlásení, za posledných 5 rokov pred rokom ku ktorému porovnávame  
     -konečná hodnota stavebného diela , v prípade novostavieb uskutočnených za posledných 5 rokov pred rokom ku ktorému 

porovnávame  
     -hodnota budov vysvitajúca z listiny o prevode vlastníckeho práva, v prípade budov obdržaných za posledných 5 rokov, pred rokom ku 
ktorému porovnávame 
 
V prípade budov rôznorodého zamerania, vo vlastníctve fyzických osôb , daň sa stanoví spočítaním dane za obytnú plochu s daňou určenou za 
nebytové priestory, určená prostredníctvom miestoprísažného prehlásenia a s podmienkou, že náklady za inžinierske siete nebudú 
zaregistrované na osobu, ktorá tam vykonáva lukratívnu činnosť. V prípade, že na adrese budovy je zaregistrované nejaké daňové sídlo, v 
ktorom ale neprebieha žiadna lukratívna činnosť, daň sa bude počítať ako pre obytné budovy.  
 
 
 III. KAPITOLA  Daň za pozemok a poplatok za pozemok  

 
Por

č.  

Zóna v 

rámci 

lokality 

Daň/poplatok za pozemok- v prípade pozemku v intraviláne ,zaknihovaného v pozemkovej knihy , do kategórie úžitkového pozemku so stavbami 

čl. 465 ods.(2) 

Hodnoty dane/poplatku na rok  2021 pre daný stupeň lokality 
lei/ha- 

Indexované hodnoty pre dané stupne lokality , na rok 2022  
- lei/ha- 

 III. stupeň  III. stupeň 

1 A    7000      7196   

2 B    5000      5140   

3 C    3000      3084   

4 D    2000      2056   

 
 

 

 
Por. 
č. 

Zóna/ 
Úžitková kategória 

Daň/poplatok za pozemok v prípade pozemku v intraviláne, zaknihovaného v pozemkovej knihy, do 
inej úžitkovej kategórie , ako je pozemok so stavbami 

                                                                 čl. 465, ods.(4) 

Hodnoty schválené pre rok  2021 

lei/ha- 

Hodnoty navrhnuté pre rok  2022 

-lei/ha- 

  A B C D A B C D 

1 Orná pôda 31 23 21 17 32 24 22 17 



2 Pasienky 23 21 17 15 24 22 17 15 

3 Lúky 23 21 17 15 24 22 17 15 

4 Vinice 51 38 31 21 52 39 32 22 

5 Sady 58 51 38 31 60 52 39 32 

6 Lesy a plochy s lesným porastom  31 23 21 17 32 24 22 17 

7 Vodnaté plochy  17 15 9 0 17 15 9 0 

8 Cesty a železničné trate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neúrodné pôdy  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Por. 
č. 

Zóna/ 
Úžitková kategória  

Daň/poplatok za pozemky v extraviláne  
Čl. 465 ods.(7) 

Hodnoty schválené pre rok 2021 

lei/ha- 

Hodnoty navrhnuté pre rok  2022 

-lei/ha- 

  Zóna Zóna 

  A B C D A B C D 

1 Pozemok so stavbami  33 30 28 24 34 31 29 25 

2 Orná pôda  53 51 48 45 54 52 49 46 

3 Pasienky 30 28 24 22 31 29 25 23 

4 Lúky 30 28 24 22 31 29 25 23 

5 Rodiaci vinič, iný ako pri por.č.5.1 59 56 53 51 61 57 54 52 

5.1 Vinič pred prvou úrodou 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Rodiaci sad , iný ako pri por. č. 6.1 60 56 53 51 62 57 54 52 

6.1 Sad pred prvou úrodou  0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Les, alebo plochy s lesným porastom, okrem tých 

uvedených pod por.č. 7.1 

18 16 14 10 18 16 14 10 

7.1 Les starý do 20 rokov , ako i ochranné porasty  0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Vodnaté plochy , iné ako rybníky         7 7 4 3 7 7 4 3 

8.1 Rybníková plocha                                 36 33 30 28 37 34 31 29 

9 Cesty a železničné trate                                       0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Neúrodné plochy  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
V prípade ,že daňový poplatník uhradí daň za pozemok , na celý rok , najneskôr do 31 marca , včetne, v danom roku, má nárok na 10% bonus, podľa čl.  467(2). 
 

 

 

 IV. KAPITOLA   Daň za dopravné prostriedky  



 
Por. 

č. 

 

Dopravné prostriedky s mechanickým pohonom 

Daň za dopravné prostriedky – vozidlá čl. 470 ods.(2) 

Hodnoty schválené pre rok 2021 Hodnoty navrhnuté pre rok 2022 

I Registrované vozidlá  (lei/200 cm3 alebo zlomok z toho) 

1 Motocykle, tricykle, kvadricykle a autá s objemom valcov do 1.600 

cm3, včetne    

9 9 

2 Motocykle, tricykle, kvadricykle a autá s objemom valcov nad 

1.600 cm3  

10 10 

3 Osobné vozidlá s objemom valcov od 1.601 cm3 do 2.000 cm3 

včetne 

20 21 

4 Osobné vozidlá s objemom valcov od  2.001 cm3  do 2.600 cm3 

včetne 

79 81 

5 Osobné vozidlá s objemom valcov od  2.601 cm3 do 3000 cm3 , 

včetne                      

158 162 

6 Osobné vozidlá s objemom valcov nad  3.001 cm3 319 327 

7 Autobusy,autokary, mikrobuzy                             26 27 

8 Iné vozidlá s mechanickým pohonom , o celkovej maximálne 

povolenej váhe do 12 ton,včetne 

33 34 

9 Registrované traktory  20 21 

II Registrované vozidlá   

1 Vozidlá s objemom valcov  (lei/200 cm3 ) 

1.1 Registrované vozidlá s objemom valcov  < 4.800 cm3 5 5 

1.2 Registrované vozidlá s objemom valcov   > 4.800 cm3 7 7 

2 Vozidlá bez specifikácie objemu valcov           159 lei/rok 163 lei/rok 
 

 

Čl. 470 ods. (3) V prípade hybridných dopravných prostriedkov, daň sa zníži o  50%. 

 

 

 

 

  

 

 
Por. 

č. 

 

 
 

 

 

Daň za dopravné prostriedky  - dopravné motorové vozidlá o celkovej povolenej váhe ,  

12 ton a viac 
čl. 470 , ods.(5) 

Hodnoty schválené pre rok  2021 

- lei/rok- 

Hodnoty navrhované pre rok  2022 

             -lei/rok- 



 

 
Počet hriadelov a maximálne povolená hrubá váha nákladu  

Hnacie hriadele s 

pneumatickým 
závesným 

systémom, alebo 

uznané ekvivalenty 

Iné závesné systémy 

pre hnacie hriadele 

Hnacie hriadele s 

pneumatickým 
systémom , alebo 

uznané ekvivalenty 

Iné závesné 

systémy pre hnacie 
hriadele  

I Dva hriadele 

 1 Váha najmenej 12 ton, ale pod 13 ton 0 156 0 160 

 2 Váha najmenej 13 ton, ale pod 14 ton 156 434 160 445 

 3 Váha najmenej 14 ton ,ale pod 15 ton 434 610 445 626 

 4 Váha najmenej 15 ton, ale pod 18 ton 610 1383 626 1419 

 5 Váha najmenej 18 ton 610 1383 626 1419 

II Tri hriadele 

 1 Váha najmenej 15 ton,ale pod 17 ton 273 156 280 160 

 2 Váha najmenej 17 ton, ale pod 19 ton 560 273 575 280 

 3 Váha najmenej 19 ton, ale pod 21 ton 727 560 746 575 

 4 Váha najmenej 21 ton, ale pod  23 ton 1121 727 1150 746 

 5 Váha najmenej 23 ton, ale pod 25 ton 1741 1121 1786 1150 

 6 Váha najmenej 25 ton, ale pod 26 ton 1741 1121 1786 1150 

 7 Váha najmenej 26 ton 1121 1741 1150 1786 

III Štyri hriadele 

 1 Váha najmenej 23 ton, ale pod 25 ton 727 737 746 756 



 2 Váha najmenej 25 ton, ale pod 27 ton 737 1150 756 1180 

 3 Váha najmenej 27 ton, ale pod 29 ton 1150 1827 1180 1875 

 4 Váha najmenej 29 ton, ale pod 31 ton 1827 2710 1875 2780 

 5 Váha najmenej 31 ton, ale pod 32 ton 1827 2710 1875 2780 

 6 Váha najmenej 32 ton 1827 2710 1875 2780 

 

 

 

 

Por. 

č. 

 

 

 
 

 

Počet hriadelov a maximálne povolená hrubá váha nákladu 

Daň za dopravné prostriedky  -  v prípade kombinovaných vozidiel, jazdná kĺbová 

súprava, alebo ťahač pre prepravu tovaru o celkovej maximálne povolenej váhe 12 ton, 

alebo viac 
čl. 470 ods.(6) 

Hodnoty schválené pre rok 2021 

- lei/rok- 

Hodnoty navrhnuté pre rok 2022 

            - lei/rok- 

Hnacie hriadele s 

pneumatickým 

závesným 
systémom, alebo 

uznané ekvivalenty 

Iné závesné systémy 

pre hnacie hriadele 

Hnacie hriadele s 

pneumatickým 

závesným 
systémom, alebo 

uznané ekvivalenty 

Iné závesné 

systémy pre hnacie 

hriadele   

I 2+1 hriadele 

 1 Váha najmenej 12 ton, ale pod 14 ton 0 0 0 0 

 2 Váha najmenej 14 ton, ale pod 16 ton  0 0 0 0 

 3 Váha najmenej 16 ton, ale pod 18 ton  0 68 0 72 

 4 Váha najmenej 18 ton, ale pod 20 ton  70 162 72 166 

 5 Váha najmenej 20 ton, ale pod 22 ton  161 378 165 388 

 6 Váha najmenej 22 ton, ale pod 23 ton  378 489 388 502 



 7 Váha najmenej 23 ton, ale pod 25 ton  489 883 502 906 

 8 Váha najmenej 25 ton, ale pod 28 ton  883 1549 906 1589 

 9 Váha najmenej 28 ton 883 1549 906 1589 

II 2+2 hriadele 

 1 Váha najmenej 23 ton, ale pod  25 ton 152 353 156 362 

 2 Váha najmenej 25 ton, ale pod  26 ton 353 581 362 596 

 3 Váha najmenej 26 ton, ale pod  28 ton  581 852 596 874 

 4 Váha najmenej 28 ton, ale pod  29 ton  852 1029 874 1056 

 5 Váha najmenej 29 ton, ale pod  31 ton  1029 1691 1056 1735 

 6 Váha najmenej 31 ton, ale pod  33 ton  1691 2360 1735 2421 

 7 Váha najmenej 33 ton, ale pod  36 ton  2360 3562 2421 3655 

 8 Váha najmenej 36 ton, ale pod  38 ton  2360 3562 2421 3655 

 9 Váha najmenej 38 ton 2360 3562 2421 3655 

III 2+3 hriadele 

 1 Váha najmenej 36 ton, ale pod  38 ton  1868 2599 1917 2667 

 2 Váha najmenej 38 ton, ale pod  40 ton  2599 3532 2667 3624 

 3 Váha najmenej 40 ton 2599 3532 2667 3624 

IV 3+2 hriadele 



 1 Váha najmenej 36 ton, ale pod  38 ton  1650 2291 1693 2351 

 2 Váha najmenej 38 ton, ale pod  40 ton  2291 3169 2351 3251 

 3 Váha najmenej 40 ton, ale pod  44 ton  3169 4688 3251 4810 

 4 Váha najmenej 44 ton 3169 4688 3251 4810 

V 3+3 hriadele 

 1 Váha najmenej 36 ton, ale pod  38 ton  938 1135 962 1165 

 2 Váha najmenej 38 ton, ale pod  40 ton  1135 1696 1165 1740 

 3 Váha najmenej 40 ton, ale pod  44 ton  1696 2699 1740 2769 

 4 Váha najmenej 44 ton 1696 2699 1740 2769 

 

 

 

 
Por. 

č. 

 

 
Maximálna celkove povolená váha  

Daň za dopravné prostriedky  -  v prípade prívesu, návesu, alebo ruloty, ktorá nie je 

súčasťou jednej súpravy vozidiel, tak ako to určujú články  470 ods. (6) a 
čl. 470 ods.(7) 

Hodnoty schválené pre rok 2021  

- lei- 

Hodnoty navrhované pre rok 2022 

                 -lei- 

1 Do 1. tony, včetne                 10 10 

2 Nad  1 tonu, ale nie viac ako 3 tony 37 38 

3 Nad 3 tony, ale nie viac ako  5 ton  57 58 

4 Nad 5 ton 70 72 

 

 

Por. 
č. 

 
 

Daň za dopravné prostriedky 
čl. 470 ods.(8) 



Vodné dopravné prostriedky Hodnoty schválené pre rok  2021 

- lei/rok- 

Hodnoty navrhované pre rok 2022 

- lei/rok- 

1 Člny, bezmotorové loďky, používané na rybolov a vlastné potreby 23 24 

2 Bezmotorové člny používané na iné účely 62 64 

3 Motorové člny 231 237 

4 Športové a vychádzkové lode  920 944 

5 Vodné skútre (ski-jet) 231 237 

6 Vlečné a ťažné lode:                              X X 

 a) do 500 CP, včetne  615 631 

 b) nad 500 CP až do 2000 CP, včetne                 1000 1026 

 c) nad  2000 CP až do  4000 CP, včetne                1538 1578 

 d) nad  4000 CP                                            2460 2524 

7 Lode  - pre každých 1000 tdw alebo zlomok z toho 200 205 

8 Riečne vleky, člny a remorkéry: X X 

 a) s objemom nálože až do 1500 de ton,včetne 200 205 

 b) s objemom nálože nad 1500 ton ,až do 3000 ton,včetne                                 308 316 

 c) s objemom nálože nad 3000 ton        539 553 

 

 
V prípade ,že daňový poplatník uhradí vopred daň za dopravný prostriedok , na celý rok , najneskôr do 31 marca , včetne, v danom roku, má nárok na 10% bonus, 
podľa čl.  467(2). 
 

 

 V. KAPITOLA   Poplatok za vydanie osvedčení,schválení a oprávnení 

 
Por. 

č. 

Plocha pre ktorú sa obdrží 

stavebné povolenie 

Poplatok za vydanie stavebného povolenia v mestách  

art. 474 alin.(1) 

Hodnoty schválené pre rok  2020 
- lei- 

Hodnoty navrhované pre rok  2021 
-lei- 

1 do 150 m2, včetne          7 7 

2  medzi 151 a 250 m2, včetne     8 8 

3  medzi 251 a 500 m2, včetne     10 10 

4 medzi 501 a 750 m2, včetne     13 13 

5 medzi 751 a 1.000 m2, včetne   15 15 



6 nad 1.000 m2                    15+ 0,01 lei/ m2 pre každý m2 nad 1000 m2 15+ 0,01 lei/ m2 pre každý m2 nad 1000 m2 

 

 

Por. 
č. 

  
Hodnoty schválené pre rok 2021 

- lei- 

 
Hodnoty navrhované pre rok 2022 

                           -lei- 

1 Čl. 474 ods.(4) Poplatok pre schválenie stavebného povolenia ,komisiou 
pre územné plánovanie a urbanistiku 

16 16 

2 Čl. 474 ods.(10)Poplatok za povolenie vrtov a bágrovania potrebných pre 

výskumné a prieskumné úkony v teréne, vo fáze geotechnických štúdií a 

topografických náčrtov, sond na ťažbu plynov, nafty, ako i iných hĺbení  

16 16 

3 Čl. 474 ods. (14) Poplatok za povolenie umiestnenia stánkov, kontainerov, 

kioskov, kabín, výstavných stánkov, telies a panelov pre plagáty, 

firemných reklám na verejných cestách a priestranstvách  

 9 lei pre každý m2 zastavanej plochy. 9 lei pre každý m2 zastavanej plochy. 

4  Čl. 474 ods. (15) Poplatok za povolenie pre napájacie úkony a prípoje na 
verejné siete vody, kanalizácie, plynu, teplovodu, elektriny, telefónové a 

televízne káble  

14 lei pre každé napojenie. 14 lei pre každé napojenie. 

5 Čl. 474 ods. (16) Poplatok za povolenie pre uličné menovky a adresy  10 lei 10 lei 

6 Čl. 475 ods. (1) Poplatok za zdravotné povolenie pre prevádzku  
 

22 lei 23 lei 

7 Čl. 475 ods. (2) Poplatky za certifikát výrobcu, respektíve za obchodné 

povolenie pre poľnohospodárske výrobky  

40 lei 44 lei 

8 Čl. 475 ods. (3) Poplatok za vydanie /ročné potvrdenie povolenia 
prevádzky pre činnosti registrované v CAEN 561 - Reštaurácie, 563 - 

Bary a  iné služby predaja alkoholu a 932 – Iné rekreatívne a zábavné 

aktivity v súlade s  - CAEN 
    a) pre plochu do  500 m2, včetne; 

    b) pre plochu nad 500 m2. 

 
 

 

 
 

8 lei/m2 

8 lei/m2 ale nie viac ako 8.000 de lei 
 

 
 

 

 
 

8 lei/m2 

8 lei/m2 ale nie viac ako 8.000 de lei 

 

 

 VI. KAPITOLA Poplatok za používanie reklamných a publicistických prostriedkov  

 

Čl.. 477 ods. (5) Poplatok  za reklamné a publicistické služby bude v hodnote 3% podielu z hodnoty reklamných a publicistických služieb , ktoré budú 

inkasované na základe uzavretej zmluvy , s výnimkou dane z pridanej hodnoty . 
Por. 

č. 

  

Hodnoty schválené pre rok  2021 

- lei/m2, alebo zlomok m2- 

 

Hodnoty navrhované pre rok  2022           

- lei/m2 , alebo zlomok m2- 



1 Čl. 478 ods.(2) Poplatok za zobrazovanie reklám a bilboardov  

 a)v prípade zobrazenia umiestneného na mieste , kde osoba vykonáva svoju 
ekonomickú činnosť 

35 36 

 b) v prípade iného bilboardu, zobrazenia , alebo inej reklamnej štruktúry  25 

 

26 

  

 

VII. KAPITOLA Daň za predstavenia  

Čl. 481 

a)  2% daňový podiel za inkasovanú sumu z predaja vstupeniek na divadelné predstavenie,  balet, operu, operetu, koncert filharmónie, alebo iné 

hudobné predstavenie , premietanie filmu , cirkusové predstavenie , alebo národné či medzinárodné športové podujatie ; 

b)  5% daňový podiel , v prípade hocijakého umeleckého predstavenia, iného ako čo boli menované pri písm.  a). 

 

IX. KAPITOLA Iné miestne poplatky 

 

Čl. 486 ods. (2) 

Poplatok za vlastnenie , alebo používanie pomalých vozidiel  (neregistrovaných a používaných iba v areály, na staveniskách, na poliach, prepravovaných 

na kamiónových prívesoch, okrem prívesov, atd.) 

 

1.motorová kosačka........................................................................................................... 46 lei/rok 

2.autobager (báger na vlastnom podvozku).......................................................................40 lei/rok 

3.zrovnávač, alebo vyhlbovač............................................................................................40 lei/rok 

4.buldozér na pneumatikách /pásoch.................................................................................40 lei/rok 

5. rýpadlová škrabka na hlbenie  priekop, škrabka s rotorom na hlbenie priekop 

alebo kolesové rýpadlo………..........................................................................................46 lei/rok 

6. autorezačka pre kanály a stabilné plochy………………………..................................46 lei/rok 

7. nakladač na kolesách s panvou......................................................................................46 lei/rok 

8.štrkový žeriav …............................................................................................................46 lei/rok 

9. mobilný žeriav na kolesách...........................................................................................46 lei/rok 

10. autožeriav s vežou ………..........................................................................................46 lei/rok 

11. motorový podvozok s pílou na drevo……………......................................................46 lei/rok 

12.traktor na kolesách (čo nepremáva na verejných cestách ).........................................46 lei/rok 

13. multifunkčný stroj na udržiavanie ciest…………......................................................46 lei/rok 

14. hasičské vozidlo pre odvíjanie vodných hadíc……………........................................18 lei/rok 

15.vozidlo na mletie a zhutňovanie odpadu. …................................................................46 lei/rok 

16.vozidlo na vodorovné značenie ciest............................................................................35 lei/rok 

17.vozidlo na rezanie a zhutňovanie odpadu.....................................................................46 lei/rok 

18.kombajn na kukuricu a iné , bez pohonu……….. ……………………………………46 lei/rok 

19. iné vozidlá používané v rôzných oblastiach činnosti, ktoré neboli vymenované  



vyššie   …………….……………………………………………………………..………68 lei/rok 

 

 

 
Por. 

č. 

 Hodnoty schválené pre rok  2021 

- lei- 

Hodnoty navrhované pre rok  2022            

                    -lei- 

1 Čl. 486 ods.(4) Poplatok za úkon rozvodu , administratívnou 

cestou 

571 586 

2 Čl. 486 ods.(5) Poplatok za vydanie heliografickej kopie 
katastrálneho plánu, alebo iných podobných plánov 

35 36 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  KAPITOLA   Pokuty 

( v súlade s čl. 493 , zákona č.  227/2015 – Daňový zákonník ) 

 
Por. 

č. 

 

Dolné a horné limity pokút pre fyzické osoby    

 

Hodnoty schválené pre rok  2021 
- lei- 

 

Hodnoty navrhované pre rok  2022            
- lei- 

1 Čl. 493 ods.(3) Priestupok uvedený v ods. (2) pís. a) sa trestá pokutou od 77 lei do 307 lei od 79 lei do 315 lei 

2 Čl. 493 ods.(3)  Priestupok uvedený v ods.(2) pís. b) sa trestá pokutou od 307 lei do 765 lei od 315 lei do 785 lei 

3   Čl. 493 ods.(4) Nerešpektovanie technických noriem tlačenia, registrovania, 
predaja, evidencie a spravovania predplatného a vstupeniek na predstavenia , sa 

trestá pokutou   

od 357 lei do 1736 lei od 366 lei do 1781 lei 

4    Čl. 493 ods. (4^1) Nenahlásenie údajov a dokumentov opísaných v čl. 494 ods. 
(12) do lehoty 15 pracovných dní, odo dňa prevzatia žiadosti , sa trestá pokutou 

od 530 do 2649 lei od 550 do 2750 lei 

 

V súlade s ustanoveniami čl. 493 ods.(5), v prípade právnických osôb, dolné a horné hranice pokút z horeuvedenej tabuľke sa zvyšuje o 300%. 

 
 

 

OUG č. 80/2013 ohľadom súdnych kolkových poplatkov  

 

Výpis z právneho predpisu Hodnoty poplatkov  



-lei- 

Čl.3- Oceniteľné úkony a žiadosti  na súdoch sú nasledovne spoplatnené:  x 

a) do hodnoty  500 lei  
8%, ale nie menej 

ako 20 lei 

b) medzi 501 lei a 5000 lei 
40 lei + 7% z toho 

čo prekročí 500 lei 

c) medzi 5001 lei a 25.000 lei 
355 lei + 5% z toho 

čo prekročí 5000 lei 

d) medzi 25.001 lei a 50.000 lei 

1.355 lei  + 3% z 

toho čo prekročí 

25.000 lei 

e) medzi 50.001 lei a 250.000 lei 

2.105 lei + 2% z 

toho čo prekročí 

50.000 lei 

g) nad 250.000 lei 

6.105 lei + 1% z 

toho čo prekročí 

250.000 lei 

 

Čl.4- Úkony s cieľom štiepenia vlastníckeho práva 
20 % z hodnoty 

statku 

 

Čl. 5 Žiadosti o súdne delenie  

 

x 

 

  -určovanie delených statkov  - 3% z ich hodnoty  - 3% z ich 

hodnoty 

  -určovanie štatútu spoluvlastníka a určovanie podielu čo pripadne každému 

spoluvlastníkovi 

- 50 lei pre 

každého 

spolumajiteľa; 

  -pohľadávky každého zo spolumajiteľov, jeden  voči druhého , vzniklé 

následkom spoločného vlastnenia  

- 3% z hodnoty 

požadovaných 

pohľadávok  ; 

- žiadosť o delenie ako také 

 

  -3% z hodnoty  

deliteľnej masy 

- žiadosť o hlásenie  

 

 

-3% z hodnoty 

statkov pre ktoré 

sa hlásenie 



požaduje 

 

 

- žiadosti o zníženie prehnaných liberalít 

 

 

 

 -3% z hodnoty 

rezervného 

podielu čo má 

byť ucelený 

znížením  libe- 

ralít 

 

Čl.6 
             x 

 -Žiadosti malej hodnoty , riešené prostredníctvom osobitnej procedúry  CPC 

 

 

 

 

 

 

-50 lei-pre 

hodnoty pod  

2000 lei, alebo 

hodnota v euro 

nepresahuje 

protihodnotu 

2000 lei 

 -200 lei pre 

hodnoty nad  

2000 lei, alebo 

hodnota v euro, 

čo presahuje 

2000 lei. 

- Žiadosti ohľadom platobného príkazu, alebo žiadosti o výzvu pre vydanie 

európskeho platobného príkazu . 
           200  

 

- Žiadosti o evakuáciu z neoprávnene užívaných, alebo obývaných budov  
           100  

 

- Žiadosti predložené prostredníctvom  prezidentského príkazu, keď je 

nemožné ich oceniť 

 

- Žiadosti predložené prostredníctvom prezidentského príkazu, keď je 

možné ich oceniť  

 

 

20  

 

-50 lei keď ich 

hodnota je menej 

ako 2000 lei 

-200 lei, keď ich 

hodnota je nad  

2000 lei 

Čl.7 100 



Úkony pre určenie a poskytnutie odškodného za morálnu ujmu na cti, dôstojnosti 

a dobrom mene fyzickej osoby   

Čl.8 

- žiadosti o konštatovanie jestvovania alebo nejestvovania 

nepatrimoniálneho (nededičného) práva; 

100 

- žiadosti o zrušenie alebo určenie neplatnosti jednej nepatrimoniálnej 

právnej listiny; 
100  

- žiadosti ohľadom užívateľského práva nad prenajatými a pachtovanými 

statkami, len ak tieto nepredpokladajú aj uhradenie peňažných čiastok 
100  

- ohraničujúce úkony 
             100  

Čl.9  

- žiadosti o zamietnutie vo veci občianskeho práva –pre každého účastníka 

na procese 
100  

- žiadosť o presun , vo veci občianskeho práva  100  

- žiadosti ohľadom zániku (pomlčania)  20  

- žiadosti o vrátení veci 20 

- žiadosti o znovuvyšetrenie uznesenia, ktorým boli uložené právne pokuty 

a odškodné  
20 

- žiadosti o znovuvyšetrenie uznesenia ohľadom  zrušenia predvolania pred 

súd 
20 

- žiadosti o vrátenie veci v prípade, že pozastavenie konania je vinou 

zúčastených strán  

 50% z poplatku 

za úkon čo bol 

pozastavený 

- žiadosti o obnovenie zmyznutých listín a rozhodnutí  50 

- žiadosti o vydanie jednoduchých opisov listín zo spisov  0,20 

- žiadosti o osvedčenie opisov listín zo spisov, za každý výtlačok  1 lei/str. 

- žiadosti o vydanie iných certifikátov , ktoré osvedčujú skutočnosti zo 

súdnych záznamov 
1 lei/str. 

- žiadosti o vydanie opisov súdnych uznesení, zo strany súdov, s 

poznámkou ,že sú neodvolateľné 
5 lei/výtl. 

Čl.10- Žiadosti vo veci exekútorstva  X 

- žiadosti o schválenie nútenej exekúcie , pre každý exekučný titul 20 

- žiadosti o pozastavenie nútenej exekúcie , včetne dočasnej exekúcie   50 



 

  - odvolanie ohľadom nútenej exekúcie  -Maximum 1000 

lei bez ohľadu na 

kontestovanú 

hodnotu, len ak je  

oceniteľná v lei 

-Pre tie 

nevyceniteľné -

100 lei 

 

  - Žiadosti o vrátenie nútenej exekúcie  -50 lei , ak 

hodnota žiadosti 

je pod 5000 lei 

-300 lei pre 

žiadosti nad  

5000 lei 

  Čl.11 x 

- žiadosti, ktorými stránky požadujú , aby súd vzniesol uznesenie , ktoré by 

potvrdilo dohodu stránok , aj keď je táto výsledkom uzmierovacieho 

úkonu  

20 

- žiadosti ohľadom poisťovacích opatrení  100 

- žiadosti ohľadom poisťovacích opatrení pre lode a lietadlá  1000 

- žiadosti ohľadom zbytočného preťahovania procesu a sťažnosť proti 

uznesenia ohľadom odvolania  - - 
20 

Čl.12 x 

- žiadosti ohľadom registrácie  politických strán , alebo pre novelizáciu ich 

stanov  
300 

- žiadosti o obdržanie titulu právnickej osoby , zo strany organizácií 

menovaných v zákone sociálneho dialógu a o novelizáciu ich zakladacích 

listín  

200 

- žiadosti o obdržanie titulu právnickej osoby , zo strany nelukratívnych 

asociácií , nadácií, zväzov a federácií nelukratívnych právnických osôb 

ako i o novelizáciu ich zakladacích listín  

100 

Čl.13 x 

- uznanie autorského práva a príslušných práv , s cieľom konštatovať ich 

nerešpektovanie a opravy ujmy, včetne uhradenia autorských práv , ako i 
100 



peňažných čiastok prináležiacich za umelecké diela , ako i zobrať 

opatrenia s cieľom prevencie spôsobenia škôd , zaistenia ich uhradenia , 

ako i vrátenie dotyčného práva .  

- uznanie titulu vynálezcu, držiteľa licencie, ako i z toho vzniklých práv, z 

práv z prevodných zmlúv a licencií , včetne dedičných práv vynálezcu   
100 

- žiadosti nevyceniteľné v peniazoch ohľadom práv vyplývajúcich  zo 

značky , vyrysovaní a priemyselných vzoriek  
300 

Čl. 14  x 

- Veci, žiadosti, pripomienky , odvolania predložené súdu , v súlade so 

zaákonom č.  85/2006  ohľadom insolvenčného konania , novelizovaný ,s 

neskoršími doplnkami , nariadením vlády č.  10/2004 ohľadom bankrotu 

kreditných inštitúcií, schválené, doplnené zákonom č.  287/2004, neskôr 

novelizovaný , ako i v súlade so zákonom č.  503/2004 ohľadom 

finančného oživenia , bankrotu,  zaniknutia, a dobrovoľnej likvidácie v 

poisťovacej činnosti, neskoršie novelizovaný a doplnený.  

200 

- Žiadosti v kompetencii súdov, ohľadom úpisu do obchodného registra  100 

Čl.15- Súdne kolkové poplatky za úkony a žiadosti týkajúce sa rodinných 

vzťahov  
x 

  - za oprávnenú žiadosť o rozvod , opierajúcu sa o ustanovenia čl. 373 pís. a)  

zákon č.  287/2009   Občiansky zákonník 
200 

-za oprávnenú žiadosť o  rozvod , opierajúcu sa o ustanovenia čl. 373 pís. b) a c)  

Občiansky zákonník 
100 

-za oprávnenú žiadosť o rozvod , opierajúcu sa o čl. 373 pís. d)  Občiansky zákon 50 

  -žiadosť o odškodné, alebo pre určenie náhradnej činnosti  50 

  -za žiadosti ,  neprislúchajúce inej žiadosti o rozvod a ktoré sa vzťahujú na 

určenie bydliska dieťaťa, vykonávanie rodičovskej starostlivosti , určenie 

príspevku rodičov pre výchovu a vzdelávanie  detí, práva rodiča, alebo iných ľudí 

okrem rodičov, aby boli vo vzťahu s dieťaťom, byt rodiny  

20 lei/žiadosť 

  -hocijaké iné žiadosti neoceniteľné v peniazoch  20 

Čl.16 – Vo veci administratívnych sporov x 

  -žiadosti o zrušenie listiny, alebo uznanie požadovaného práva , ako i o vydanie 

certifikátu, potvrdenia a iných listín  
50 

  -žiadosti patrimoniálneho charakteru, v ktorých sa požaduje uhradenie utrpenej 

ujmy, ako následok administratívneho aktu  

10% z 

požadovanej 

hodnoty, ale nie 
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viac ako 300 lei 

Čl.17-Žiadosti v súlade s Notárskym zákonom a Notárskym  poriadkom  x 

  -odvolanie proti rozhodnutiu Riaditeľstva Notárskej komory , alebo Výkonného 

výboru Rady Zväzu notárov , ktorým boli riešené konflikty ohľadom 

kompetencií, medzi notármi  

100 

  -sťažnosti proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o plnenie notárskeho úkonu  20 

Čl.18 x 

  -žiadosti o riešenie kompetenčných konfliktov medzi súdnymi exekútormi 20 

-sťažnosti proti odmietania súdneho exekútora, aby si plnil zákonom určené 

povinnosti  
20 

  -žiadosti o dodatočné overenie podpisu a úradného razítka exekútora  20 

Čl.19 x 

  -sťažnosť proti záznamu o zistení a trestaní priestupku, ako i postup proti 

vznesenému rozhodnutiu   
20 

Čl.20  x 

  -úkony a žiadosti ohľadom pozemkovej knihy , s podmienkou 

nespochybňovania podstaty práva  
50 

Čl.21 x 

  -Žiadosť ohľadom registrácie asociácií majiteľov , nájomníkov, alebo 

zmiešaných  a odvolanie proti rozhodnutiu povereného sudcu  
20 

Čl.22- Žiadosti adresované Ministerstvu spravodlivosti  x 

  -supralegalizovanie listín ,alebo ic kopiíí , s účelom ich použitia v zahraničí  10 

  -žiadosti o oprávnenie činnosti prekladateľov a tlmočníkov 300 

  -žiadosti o rumunský atestát titulu právneho poradcu ako i skúsenosti získanej 

na území Rumunska , s cieľom povolenia pôsobenia tohoto povolania v ostatných 

členských štátoch EU, alebo EHS; o atestát prekladateľských a tlmočníckych 

spôsobilostí , s cieľom vykonávania tejto činnosti  v ostatných členských štátoch 

EU, alebo EHS, ako i vo Švajčiarsku ; o atestát súdneho technického znalca s 

cieľom vykonávania tejto činnosti v ostatných členských štátoch EU, alebo EHS 

a vo Švajčiarsku   

100 

  -žiadosti adresované Ministerstvu spravodlivosti  ohľadom uznania odbornej 

spôsobilosti súdneho prekladateľa a tlmočníka , alebo súdneho technického 

znalca , v súlade so zákonom č.  200/2004 ohľadom nostrifikácie diplom a 

odborných spôsobilostí pre profesie uznávané v Rumunsku 

100 

Čl. 23-Žiadosti o možnosť odvolania proti súdnym uzneseniam  x 

file:///C:/Users/User/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp197746/00074394.htm


  -žiadosť, alebo úkon neceniteľný v peniazoch , riešené súdom I. stupňa  

 

 

-žiadosti a úkony ceniteľné v peniazoch  

-50% z poplatku , 

ale nie menej ako 

20 lei 

-poplatok za 

spornú sumu ,ale 

nie menej ako  20 

lei 

Čl. 24- Žiadosti o možnosť odvolania proti súdnym uzneseniam 100 

Čl.25- Žiadosti o možnosť odvolania , alebo poprípade aj odvolania proti 

nasledovným súdnym uzneseniam: 
x 

  -súdny príkaz , ktorým sa predajú statky v konaní delenia majetku 20 

  -súdny príkaz o pozastavení konania vo veci  20 

  -uznesenia o zániku žiadosti ako nekolkovanej , nepodpísanej, alebo pre 

chýbajúce splnomocnenie reprezentovať  
20 

  -uznesenia, ktorými sa zamietla žiadosť , ako predčasná , neprijateľná , 

premlčaná alebo organ res judicata (neprávoplatnosť)  
50 

  -žiadosť , ktorou sa berie na vedomie zriekanie sa požadovaného práva  50 

  -žiadosť , ktorou sa berie na vedomie zriekanie sa súdneho konania  50 

  -uznesenie, ktorým sa schvaľuje dohoda medzi stranami  50 

  -žiadosť o uplatnenie práva na odvolanie , ktoré sa vzťahuje len na odôvodnenia 

uznesenia   
50 

Čl.26 x 

  -vyjadrenie odvolania k zrušeniu  100 

-žiadosť o kontrolu každej evokovanej  príčiny odvolania  

- úkon zrušujúci arbitrárne rozhodnutie 

100 

100 pre každú 

evokovanú 

príčinu 

Čl. 27-iné úkony a žiadosti neceniteľné v peniazoch , okrem tých čo boli zbavené 

povinnosti úhrady súdneho kolkového poplatku , podľa zákona 
20 

 

 

         Vypracovala                         Vedúci rozpočtového oddelenia  

       Poradca ALENA FABROVA    PAVEL GONDEC 
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Príloha č.2 k H.C.L. č.187/28.12.2021 

 

 
 

 
POPLATKY  ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE VEREJNÝCH/SÚKROMNÝCH PRIESTRANSTIEV 

V MESTE  NADLAK 

 
           Poplatky za dočasné užívanie verejných priestranstiev, iné ako zvlášť usporiadané  
(tržnica), ako i plochy pred obchodami, alebo dielňami poskytujúcimi služby, stánkami pozdĺž 

ciest, na parkoviskách, alebo iných miestach určených uzneseniami miestneho zastupiteľstva 
, sa stanovia nasledovne : 
 

Por. 
č. 

Š P E C I F I K Á C I E ROK 

2021 2022 

 

 
 

I. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev v meste Nadlak pre 
prístroje, stánky, búdky pre predaj výrobkov, alebo pre poskytovanie služieb, pred 
obchodami, kde si vykonávajú svoju činnosť tí daňoví poplatníci 
1. prístroje na pop-corn, cukrovú vatu 5 lei/m2/deň 5 lei/m2/deň 

2. automaty na zmrzlinu a iné výrobky 5 lei/m2/deň 5 lei/ m2/deň 

3. chladiace prístroje 2 lei/m2/deň 2 lei/ m2/deň 

4. stánky na predaj kvetov a/alebo zelenín -  
ovocia 

2 lei/m2/deň 2 lei/ m2/deň 
 

5. výklad s rôznym tovarom 0,5 lei/m2/deň 0,5 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia, uhradenie poplatku sa koná vopred, 
súčasne so schválením žiadosti, pre dobu uvedenú v žiadosti. 

 
 

II. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestrnastiev mesta Nadlak pre prístroje, 
stánky, búdky , s príležitosti  kultúrnych/športových podujatí(napr. Dni mesta Nadlak, 
prehliadky, oslavy, atd.) 
1. pre 1(jeden) deň 10 lei/m2/deň 10 lei/ m2/deň 

2. medzi 2 – 5 dňami 10 lei/m2/deň 10 lei/ m2/deň 

3. nad 5 dní  3 lei/m2/deň  3 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia, aspoň 5 dní pred podujatím, 
uhradenie poplatku sa koná vopred, súčasne so schválením žiadosti, pre dobu uvedenú v 

žiadosti.  

 

 
III. 

Poplatok za užívanie  verejných a/alebo súkromných priestrnastiev mesta Nadlak pre  dočasné 
stavby  (stánky) pre činnosti obchodného charakteru(iné ako tie vymenované pri bode 
I.). 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

____________________________________________________________ 

ORAŞ NĂDLAC 
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300 

e-mail :office@primaria-nadlac.ro  ,  www.primaria-nadlac.ro 
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1. pre činnosť verejného stravovania 1 lei/ m2/deň 1 lei/ m2/deň 

2. iné aktivity 2 lei/ m2/deň 2 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podáva na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná 
trimestriálne , najneskôr do 15. marca, 15. júna, 15. septembra a 15. novembra, pre 
stánky jestvujúce ku dňu 31. decembra , predošlého roku. 

 Pre stánky umiestnené behom roku, uhradenie sa bude konať vopred, pre bežný trimester,  
súčasne s odovzdaním danej plochy a spísaní záznamu, zvyšok sumy sa potom uhradí trimestriálne 

pre obdobie uvedené v žiadosti. 
 Neuhradenie poplatku v danej lehote sa trestá pokutou za opôznenie , v hodnote 1%/ mesiac, 

pokiaľ neuhradenie za obdobie dlhšie ako 90 dní, má za následok vrátenie danej plochy. 

 Uhradenie poplatku predpokladá pre podnikateľa aj povinné obdržanie stavebného povolenia a  
certifikátu o územnom pláne z príslušného oddelenia . 

 
IV. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre 
dočasné stavby (reklamné panely)  

 
1,5 lei/ m2/deň 

 
1,5 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia  a uhradenie poplatku sa koná 
trimestriálne , najneskôr do 15. marca, 15. júna, 15. septembra a 15. novembra, pre 
panely jestvujúce ku dňu 31. decembra , predošlého roku. 

 Pre reklamné panely umiestnené behom roku  , uhradenie sa bude konať vopred, pre bežný 
trimester,  súčasne s odovzdaním danej plochy a spísaní záznamu, zvyšok sumy sa potom 
uhradí trimestriálne pre obdobie uvedené v žiadosti. 

 Neuhradenie poplatku v danej lehote sa trestá úrokom za opôznenie , v hodnote 1%/ mesiac, 
pokiaľ neuhradenie za obdobie dlhšie ako 90 dní, má za následok vrátenie danej plochy. 

 Uhradenie poplatku predpokladá pre podnikateľa aj povinné obdržanie stavebného povolenia a  
certifikátu o územnom pláne z príslušného oddelenia  

 
V. 

1. Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre  
sezónne terasy, umiestnené pred 
zariadeniami verejného stravovania. 
 

 
0,2 lei/ m2/deň 

 
0,2 lei/ m2/deň 

 

 

2. Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre 
terasy, umiestnené pred zariadeniami 
verejného stravovania aj po 30.09. 

 

 
0,05 lei/ m2/deň 

 

 

 
0,05 lei/ m2/deň 

 

 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia  a uhradenie poplatku sa koná 
vopred , súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie uvedené v nej. 

  Obdobie prevádzkovania sezónnych terás  je od 15.04. do 30.09.(169 dní) 
 Podnikatelia čo budú terasy využívať aj po 30.09., musia o tom podať žiadosť na Oddelení 

správy miestneho patrimónia , s uvedením obdobia využívania verejného priestranstva. 

 
VI. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre  
poľnohospodárske stroje , traktory , vlečky, atd. 
 

1. parkovanie v intraviláne  
 

100 
 lei/mesiac/stroj 

100 
lei/mesiac/stroj 
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 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia  a uhradenie poplatku sa koná 
vopred , súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie do 1. mesiaca. 

  pre obdobia dlhšie ako 1. mesiac , uhradenie poplatku sa bude konať pravidelne mesačne, až 
do 3. dňa nasledovného mesiaca. 

 
VII. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre   
umiestnenie zariadení – zábavných 
parkov 

 
3 lei/ m2/deň 

 
3 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia, aspoň 5   dní pred podujatím a 
uhradenie poplatku sa koná vopred , súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie uvedené v 
žiadosti. 

 
VIII. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre    
umiestnenie stojana na plynové 
bomby. 

 
0,6 lei/ m2/deň 

 
0,6 lei/ m2/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná vopred 
, súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie uvedené v žiadosti. 

 

IX. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak 
prinaležiacích autobusovým zastávkam 
1. pre medzinárodné spoje 100 

 lei/mesiac/zastávka 

100 

lei/mesiac/zastávka 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná 
mesačne , najneskôr do 3-ho dňa každého mesiaca. 

 
 

 
X. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre     
organizovanie promočných kampaní/pouličný predaj 
 

1. na fixných stanoviskách  
 

 a.s predajom  20 lei/ m2/deň 20 lei/ m2/deň 

 b.bez predaja  10 lei/ m2/deň 10 lei/ m2/deň 

     2. na mobilných stanoviskách 70 lei/deň 70 lei/deň 

     3. pouličný predaj 30 
 lei/deň/osoba 

30 lei/deň/osoba 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná vopred 
, súčasne so schválením žiadosti , pre obdobie uvedené v žiadosti. 

 

 
 

 
XI. 

 
Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak oprávnené 
uskladňovanie   materiálov: 
 
1.stavebný materiál (piesok, štrk, tehly, 
drevo) 

0,5 lei/ m2/deň 0,5 lei/ m2/deň 

2. palivo pre ohrievanie bytov 1 lei/ m2/deň 1 lei/ m2/deň 

 Fyzické / právnické osoby, ktoré vlastnia platné stavebné povolenie , môžu uskladňovať 
stavebný materiál na verejných priestranstvách , bez uhradenia poplatku , až do vypršania 
platnosti povolenia. 

 Pre prípady, ktoré nepredpokladajú stavebné povolenie (zákon 50/1991, ohľadom oprávnenia 
výkonu stavebných prác ), sa podá žiadosť na Oddelení správy miestneho patrimónia, pre 



 - 

  

obdržanie Oznámenia ohľadom uskladňovania stavebného materiálu na verejných 
priestranstvách. 

 Prekročenie doby uvedenej v oznámení , vedie k povinnosti uhradenia poplatku za dočasné 
užívanie verejného priestranstva , pre plochu uvedenú v oznámení , od momentu vypršania jeho 
platnosti 

 

 
 

XII. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak 
pre odpredaj rôznych výrobkov z 
rôznych vozidiel a/alebo áut ( v iné dni 
ako tie trhové) 

 
50 lei/vozidlo/deň 

 
50 lei/vozidlo/deň 

 Žiadosť sa podá na Oddelení správy miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná vopred 
, súčasne so schválením žiadosti . 

 
XIII. 

Poplatok za užívanie verejných a/alebo 
súkromných priestranstiev mesta Nadlak 
pre umiestnenie chát( pobrežie  
Maruše) 
 

 
2 lei/m2/rok 

 
2 lei/m2/rok 

 
 

 
XIV. 

 Poplatok za užívanie verejných a/alebo súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre 
vozidlá/autá vystavené na predaj. 

1. motorové vozidlá 100 lei/mesiac/kus 100 lei/mesiac/kus 

2. príves  50 lei/mesiac/kus 50 lei/mesiac/kus 

3. skútre / mopedy       50 lei/mesiac/kus   50 lei/mesiac/kus 

 Žiadosť ohľadom dočasného užívania verejného priestranstva ,sa podá na Oddelení správy 
miestneho patrimónia a uhradenie poplatku sa koná vopred , súčasne so schválením žiadosti .  

XV. 

 

Poplatok za užívanie súkromných priestranstiev mesta Nadlak pre  
výstavbu ( právnické osoby ) 

0,32 lei/m2/rok 

 

 
 

 
         PREDSEDAJÚCI                                              POTVRDZUJE  LEGALITU 
         MILAN KELO             PREDNOSTA 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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