Správne poplatky
v jednotlivých úsekoch činnosti štátnej správy správneho oddelenia
odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Žilina
(úsek osobitných označení vozidiel, úsek verejných zbierok, úsek neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, neinvestičných fondov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov)

Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len cit. zákon)
(príloha zákona SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV)

II. časť
Vnútorná správa

  POLOŽKA 63a                                                                                                                                           
                                                                                                                   
a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla  
a preukazu osobitného označenia vozidla                                                                3,00 €                
b)  Podanie žiadosti  o vydanie preukazu osobitného označenia
     vozidla ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený 
     preukaz osobitného označenia vozidla                                                                       0,50 €                

POLOŽKA  36

Zápis

a)verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území SR 
        20,00 €                
b) verejnej zbierky do registra verejných zbierok  vykonávanej v územnom
    obvode okresného úradu 							          5,00 €                
b) predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok             10,00 €                                                                                                                               

POLOŽKA 34

1) Návrh na registráciu
    a) záujmového združenia právnických osôb                                                                 66,00 €          
    b) neinvestičného fondu                                                                                                66,00 €          
    c) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 
        prospešné služby                                                                                                       66,00 €  
   d) spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov        			         33,00 €

2) Zmena stanov, štatútu alebo údajov zapísaných do registra
    a) záujmového združenia právnických osôb                                                                 16,50 €             
    b) spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov                                          13,00 €              
    c) neinvestičného fondu                                                                                                16,50 €            
    d) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne  
        prospešné služby                                                                                                       16,50 €            


3) Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako
    za stratené, zničené, poškodené alebo náhrady odcudzené
    stanovy alebo štatút  
    a) záujmového združenia právnických osôb                                                                 16,50 €             
    b) spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov                                          13,00 €             
    c) neinvestičného fondu                                                                                                13,00 €            
    d) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 
        prospešné služby                                                                                             16,50 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	                                                                                                                             
4) Vyhotovenie výpisu z registra záujmových združení                                                                                                                                                               
    právnických osôb, spoločenstiev vlastníkov bytov a 
     nebytových priestorov, neinvestičných fondov a 
     neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
     prospešné služby                                                                                                          5,00 €              
                                                                                                                                              
5) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, 
      zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie 
      o zápise do registra   
  a)  neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné 
      služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia 
      právnických osôb                                                                                                    16,50 €           
  b) spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov                                        25,00 €          

6) Vyhotovenie písomnej informácie z registra záujmových
       združení právnických osôb, spoločenstiev vlastníkov 
       bytov a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a 
       neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 
       prospešné služby                                                                                                        5,00 €            

7) Výmaz      
    a) záujmového združenia právnických osôb  z registra 
        záujmových združení právnických osôb                                                                   33,00 €                                                          
    b) spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
        z registra  spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových       
        priestorov                                                                                                                  16,50 €          
    c) neinvestičného fondu  z registra neinvestičných fondov                                          16,50 €                                                                 
    d) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 
        prospešné služby z registra neziskových organizácií
        poskytujúcich všeobecne prospešné služby                                                              33,00 €                                                  








Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen f) až h) položky 34 cit. zákona (vid nižšie) sú oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.


f) Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií


                                             16,50 €
g) Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií
                                             16,50 €
h) Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií
                                             16,50 €




