Miestne dane a poplatky - SMOLENICE
Vyhotovenie odpisu(fotokópie),listinnej podoby
elektr.dokumentu,výpisu alebo pís.informácie
z úrad.kníh,záznamov...za každú aj začatú stranu
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise-za každý podpis
Osvedčenie odpisu(fotokópie) - za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

2,00 €

Vystavenie matričného dokladu
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do Osobitnej matriky

5€
10,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matr.úradom
medzi štátnymi občanmi SR
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným
úradom medzi štátnymi občanmi SR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než prísl.matr.úradom medzi
ŠO SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
Uzavretie manželstva medzi ŠO SR a cudzincom
Uzavretie manželstva medzi cudzincami
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
SR trvalý pobyt
Prenájom Červeného salónu na Smolenickom zámku
na vykonanie občianskeho obradu

2,00 €
2,00 €

20 €
20 €
20 €
70 €
35 €
70 €
200 €
200 €
215 € - cudzí
občania
415 € - cudzí občania
mimo termínu 55 |€
35 € - občania s TP v obci,
mimo termínu 55 |€

Prenájom nádvoria na Smolenickom zámku resp. terasy na vykonanie

315 €-cudzí občania,
65 €-občania s TP v obci

občianskeho obradu

Potvrdenie o trvalom pobyte
Rybársky lístok týždenný
Rybársky lístok mesačný
Rybársky lístok ročný
Rybársky lístok 3-ročný
Daň za psa - rodinný dom
Daň za psa - byt
Poplatok za novú smetnú nádobu (požičovné)
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase
Trhovisko pred KD predajný pult do 10m2
Trhovisko pred KD predajný pult nad 10m2

Poplatky stavebného úradu
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia :
rodinný dom
na individuálnu rekreáciu /chata/ ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

5€
1,50 €
3€
7€
17 €
5€
25 €
15 €
3,50 €
3,30€ /deň
13,30€ /deň

40 €
50 €
25 €
FO 10,- €,

práv.osoba 10,- €
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia :
rodinný dom
na individuálnu rekreáciu /chata/ ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
Žiadosť o výrub stromov
Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie /žiadosť o rozkopávku../
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby FO
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného
zariadenia - za každé zariadenie:
plocha do 15 m2 vrátane
plocha od 15 do 40 m2
placha nad 40 m2
Žiadosť o povolenie terénnych úprav

35 €
25 €
10 €
80 €
30 €
20 €

60 €
200 €
430 €
20 €

