Správne poplatky
Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
Správny poplatok sa uhrádza do pokladne Mesta Michalovce (Nám. osloboditeľov 30 alebo Nám. slobody 1
Michalovce). Pred zaplatením správneho poplatku je potrebné požiadať príslušný odbor mestského úradu
o vystavenie variabilného symbolu osobne na Odbore výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja,
alebo emailom na vladimir.cizmar@msumi.sk . Správny poplatok je možné uhradiť aj prevodom na účet Mesta
Michalovce (č.ú.: 420 422 3001/5600) s uvedením variabilného symbolu.
Všetky správne poplatky sú uvedené na www.michalovce.sk v časti „Žiadosti a tlačivá“.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez
stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny
stavby ..... trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny
stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu
50 €
2. na stavbu bytového domu
200 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených
stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
25 €
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
50 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
35 €
2. bytových domov
100 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu
rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane
100 €
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
200 €
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
400 €
600 €
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
800 €
nad 10 000 000 eur
1 000 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné
T: +421 56 68 64 103‐111
F: +421 56 64 43 520
E: msumi@msumi.sk
W: www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001

30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
20 €

povolenie na stavby:
50 €
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2:
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2:

T: +421 56 68 64 103‐111
F: +421 56 64 43 520
E: msumi@msumi.sk
W: www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001

60 €
150 €

