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17 Poplatok za vydanie potvrdenia o členstve a nájme bytu € 8,33 20% € 1,67 € 10,00 602231

18 Poplatok za vydanie potvrdenia o veku stavby € 4,17 20% € 0,83 € 5,00 602232

19
Poplatok za spracovanie zmeny rozpisu preddavkov za 
služby a plnenia za užívanie bytu na základe žiadosti 
užívateľa bytu

€ 4,17 20% € 0,83 € 5,00 602233

 

20
Poplatok za spracovanie zmeny rozpisu preddavkov za 
služby a plnenia za užívanie bytu z dôvodu štúdia na 
strednej alebo vysokej škole

€ 2,50 20% € 0,50 € 3,00 602233

21
Poplatok za vydanie kópie rozpisu preddavkov za služby 
a plnenia za užívanie bytu

€ 1,67 20% € 0,33 € 2,00 602233

22
Poplatok za vydanie stanoviska k stavebným úpravám - 
s projektom

€ 8,33 20% € 1,67 € 10,00 602234

23
Poplatok za vydanie stanoviska k stavebným úpravám - 
bez projektu

€ 4,17 20% € 0,83 € 5,00 602234

24
Poplatok za vydanie súhlasného stanoviska na používanie 
bytu na iné účely ako bývanie

€ 12,50 20% € 2,50 € 15,00 602235

25
Poplatok za spracovanie a vytlačenie prehľadu úhrad na 
žiadosť užívateľa bytu (poplatok za každý rok)  

€ 2,50 20% € 0,50 € 3,00 602236

26
Poplatok za spracovanie dohody o postúpení práv a 
prevzatí povinností vyplývajúcich z vlastníctva bytu vo 
vzťahu k správcovi domu pri predaji bytuv

€ 15,00 20% € 3,00 € 18,00 602237

27
Poplatok za spracovanie vyhlásenia o vysporiadaní úhrad 
za plnenia spojené s užívaním bytu a úhrad do FPUaO 
v súvislosti s prevodom vlastníctva bytu pre kataster

€ 8,33 20% € 1,67 € 10,00 602238

29
Poplatok za vydanie kópie nájomnej zmluvy (dohody 
o odovzdaní a prevzatí bytu a pod.)

€ 4,17 20% € 0,83 € 5,00 602239

30 Poplatok za kopírovanie 1xA4 - jednostranne € 0,13 20% € 0,03 € 0,16

31 Poplatok za kopírovanie 1xA4 - dvojstranne € 0,17 20% € 0,03 € 0,20

32
Poplatok za vydanie akéhokoľvek potvrdenia na základe 
žiadosti nájomcu, alebo užívateľa bytu

€ 4,17 20% € 0,83 € 5,00 60223

33
Poplatok za zaslanie mesačnej upomienky pri nezaplatení 
mesačnej úhrady do FPUaO a preddavkov za plnenia 
v termíne splatnosti

€ 2,08 20% € 0,42 € 2,50

34
Poplatok za zaslanie oznámenia o výške dlhu užívateľovi 
bytu spolu s výzvou na úhradu

€ 2,08 20% € 0,42 € 2,50

35 Poplatok za zaslanie výpovede z nájmu bytu  (€/osoba) € 4,17 20% € 0,83 € 5,00

36
Poplatok za zaslanie výzvy na úhradu dlhu pred začatím 
výkonu založného práva na byt  (€/osoba)

€ 2,08 20% € 0,42 € 2,50

37
Poplatok za zaslanie oznámenia o začatí výkonu založného 
práva na byt  (€/osoba)

€ 4,17 20% € 0,83 € 5,00

38
Poplatok za odplombovanie, kontrolu montáže a za 
zaplombovanie 2 ks vodomerov

€ 8,33 20% € 1,67 € 10,00 6022310 VS BYT

39 Poplatok za montáž 1 ks PRVN (odparovací a elektronický) € 2,75 20% € 0,55 € 3,30 6022311 VS BYT

40 Poplatok za odpočet (koncoročný) 1 ks vodomeru € 0,30 20% € 0,06 € 0,36

41 Poplatok za diaľkový odpočet (koncoročný) 1 ks vodomeru € 0,20 20% € 0,04 € 0,24

VÝŠKA POPLATKOV
ZA ĎALŠIE ÚKONY, ČINNOSTI A POSKYTOVANÉ SLUŽBY REALIZOVANÉ BD SNINA

Platná od 01.03.2021

28
Poplatok za zmenu v evidencií bytov na základe 
dedičského konania

€ 4,17 20% € 0,83 € 5,00
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42
Poplatok za odpočet 1 ks odparovací PRVN s výmenou 
kapiláry (bez materiálu)

€ 0,58 20% € 0,12 € 0,70

43 Poplatok za fyzický odpočet 1 ks elektronický PRVN € 0,46 20% € 0,09 € 0,55

44 Poplatok za diaľkový odpočet 1 ks elektronický PRVN € 0,20 20% € 0,04 € 0,24

45
Poplatok za spracovanie vyúčtovania podľa elektronických 
PRVN za 1 dom

€ 3,20 20% € 0,64 € 3,84

46
Poplatok za spracovanie vyúčtovania podľa elektronických 
PRVN za 1 byt

€ 2,20 20% € 0,44 € 2,64

47
Poplatok za rozdelenie vyučtovania na viacero období na 
základe žiadosti

€ 12,50 20% € 2,50 € 15,00

48
Poplatok za vybavenie odhlásenia osôb z TP v nájomnom 
byte BD Snina na základe žiadosti

€ 4,17 20% € 0,83 € 5,00 60224

Poznámka:

Výška poplatkov  za jednotlivé úkony a činnosti ktoré družstvo realizuje, bude každoročne vždy k 1.2. valorizovaná o mieru 
inflácie vyhlasovanej Slovenským štatistickým úradom. Výška poplatkov  bola prejednaná a schválená na zasadnutí 
Predstavenstva BD Snina dňa 31.1.2021 s účinnosťou od 1.3.2021. 


