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NÁVRH 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik 

č. 1/2015 o poplatkoch za služby poskytované obcou  

Šarišský Štiavnik 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Michal Kimák, starosta obce 

 

V Šarišský Štiavnik, dňa: 22.07.2015 



 

                 Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku v zmysle  § 6 ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2015 o poplatkoch za služby poskytované obcou Šarišský Štiavnik. 

Všeobecne záväzné nariadenie 

OBCE ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

Č. 1/2015 

o poplatkoch za služby poskytované obcou Šarišský Štiavnik 

    Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 22.07.2015 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 22.07.2015 

Dátum začiatku lehoty pripomienkového konania: 22.07.2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 06.08.2015 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Šarišský Štiavnik, Obecný úrad č. 65, 090 42 Okrúhle 

- elektronicky na adresu: obecsarisskystiavnik@zoznam.sk 

 

    Schválené všeobecne záväzné nariadenia 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku 

Uznesenie č.            dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 

 

 

OBEC Šarišský Štiavnik 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 1/2015 



Článok 1 

Toto VZN ustanovuje výšky poplatkov za služby, ktoré Obec Šarišský Štiavnik poskytuje: 

a) miestny rozhlas, 

b) služby týkajúce sa vozidla – Zetor 7245, 

c) služby týkajúce sa Hasičského vozidla – CAS25 – L101,  

d) prenájom nebytových priestorov – Sála Obecného úradu, 

e) prenájom nebytových priestorov – Dom smútku. 

 

Článok 2  

Poplatok za miestny rozhlas 

1. Poplatok za miestny rozhlas je: 

a) oznamy (reklama, inzercia, iné oznamy) 3 €/ jeden oznam, 

b) oznamy pri životných resp. iných jubileách 3 €/ jeden oznam. 

2. Poplatok za miestny rozhlas je splatný pred poskytnutím služby. 

 

Článok 3 

Poplatok za služby týkajúce sa vozidla – Zetor 7245 

1. Poplatok ta služby týkajúce sa vozidla Zetor 7245: 

1hod / 14,94 €. 

2. Poplatok za služby týkajúce sa vozidla Zetor 7245 je splatný po poskytnutí služby. 

 

Článok 4 

Poplatok za služby týkajúce sa  Hasičského vozidla – CAS25 – L101 

1. Poplatok za služby týkajúce sa Hasičského vozidla CAS25 – L101: 

a) Prívoz, odvoz vody: 1km/ 1,50 €, 

b) Manipulácia (ťahanie vody, spúšťanie vody, čistenie kanálov, čistenie obecných 

komunikácii, ...): 1hod/ 30 €. 

2. Poplatok za služby týkajúce sa Hasičského vozidla CAS25 – L101 je splatný po 

poskytnutí služby. 

Článok 5 

Poplatok za prenájom nebytových priestorov – Sála Obecného úradu 

1. Poplatok za prenájom nebytových priestorov – Sála Obecného úradu: 

a) Krátkodobý prenájom mimo vykurovacieho obdobia: každá začatá hodina 5 €, 

b) Krátkodobý prenájom vo vykurovacom období: každá začatá hodina 7 €, 

c) Celodenný prenájom mimo vykurovacieho obdobia: 1deň/ 70 €, 

d) Celodenný prenájom vo vykurovacom období: 1 deň/ 100 €. 

2. Poplatok za prenájom nebytových priestoroch – Sála Obecného úradu je splatný po 

poskytnutí prenájmu. 



 

Článok 6 

Poplatok za prenájom nebytových priestorov – Dom smútku 

 

1. Poplatok za prenájom nebytových priestoroch – Dom smútku: 

a) 1 deň / 50 € 

b) 2 deň / 83 € 

2. Poplatok za prenájom nebytových priestoroch – Dom smútku je splatný po 

poskytnutí prenájmu. 

 

Článok 7 

Platenie poplatku 

1. Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ, prípadne prevodom na číslo účtu: 

23124612/0200, alebo poštovou poukážkou. 

2. Poplatky sú príjmom obce. Pri platení v hotovosti vydá Obecný úrad potvrdenie 

o zaplatení poplatku. 

 

 

 

 

                                                                                             Michal Kimák 

                                                                                              starosta obce 

 


