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Návrh
Obec Plechotice
Obec Plechotice v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch a v súlade s
ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení
neskorších zmien a doplnkov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plechotice č.4/2019
o správnych poplatkoch
a úhradách za služby poskytované Obcou Plechotice
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
a) správne poplatky vyberané obcou podľa zákona o správnych poplatkoch č.145/1995 Z.z.
b) poplatky za tieto služby poskytované Obcou Plechotice v súlade so zákonom č. 369/1990Zb.
a to:
1. Prenájom kultúrneho domu v Plechoticiach, prenájom Domu nádeje v Plechoticiach,
2. Vypožičanie kuchynského riadu a zariadenia,
3. Vyhlásenie oznamov a relácií v obecnom rozhlase,
4. Vypožičanie prívesného vozíka,
5. Pokosenie súkromného pozemku
Článok 1
a) Správne poplatky vyberané obcou podľa zákona o správnych poplatkoch č.145/1995
Z.z.
Prehľad sadzobníka správnych poplatkov tvorí prílohu Zákona Národnej rady SR č.145/1995
Z.z. a každý občan obce Plechotice si správny poplatok za požadovanú službu vie zistiť
v uvedenom zákone, resp. mu bude výška správneho poplatku oznámená pracovníkom
obecného úradu Plechotice pred vykonaním úkonu. Sadzobník sa nachádza aj na chodbe OcÚ
Plechotice na tabuli „OZNAMY“.
Článok 2
Sadzobník úhrad
b) úhrady za služby poskytované Obcou Plechotice v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.:
1. Prenájom kultúrneho domu v Plechoticiach
-pre občanov s trvalým pobytom v obci Plechotice
Poplatok je stanovený sumou, ktorá pozostáva zo súčtu úhrady spotreby plynu a elektrickej
energie a prenájmu za kultúrny dom, nasledujúco:
a) ak akcia trvá po 24,00 hod. prenájom za KD 70-, €
b) ak podujatie ( oslavy, stretnutia rôzneho zamerania, kar) má kratší rozsah a končí pred
24,00hod. je prenájom za KD 2,50-, €/hod.
- pre občanov bez trvalého pobytu v obci Plechotice
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Poplatok je stanovený sumou, ktorá pozostáva zo súčtu úhrady spotreby plynu a elektrickej
energie a prenájmu za kultúrny dom, nasledujúco:
a) ak akcia trvá po 24,00 hod. prenájom za KD 90-, €
b) ak podujatie ( oslavy, stretnutia rôzneho zamerania, kar, predajná akcia) má kratší rozsah
a končí pred 24,00 hod. je prenájom za KD 3,00-, €/hod.
1a. Prenájom Domu nádeje v Plechoticiach.
Poplatok je stanovený sumou, ktorá pozostáva zo súčtu úhrady elektrickej energie a prenájmu
za Dom nádeje, ktorý je určený paušálne v sume 10,00-,€.
2. Vypožičanie kuchynského riadu a zariadenia
Sadzobník vypožičania riadu a zariadenia v správe OcÚ Plechotice
Por.č.

Predmet výpožičky

Cenník/kus

1.

Tanier hlboký biely

0,03

2.

Tanier plytký biely

0,03

3.

Tanierik dezertný

0,03

4.

Polievková lyžica príborová

5.

Vidlička príborová

6.

Nôž príborový

7.

Polievková misa nerezová

0,08

8.

Nerezové naberačky

0,02

9.

Poháre na víno na stopke

0,03

10.

Poháre na vodu

11.

Veľký pekáč do elektrickej rúry

0,05

12.

Poháriky na destilát

0,02

13.

Šálka na kávu s podšálkou

0,10

14.

Vajlink smaltovaný

0,03

15.

Vajlink plastový

0,03

16.

Košíky na pečivo žlté ovalné

0,03

17.

Nerezový hrniec na polievku

18.

Prikrývka na nerezový hrniec

19.

Ohrievacie nádoby,horáky 6 ks

20.

Misy + prikrývky k ohrievac.nádob.

21.

Naberačky hliníkové väčšie

0,01

22.

Stoly

0,50

23.

Stoličky

0,25

24.

Pivný set

3,00

0,02

0,05
1,50

3. Vyhlásenie oznamov a relácií v obecnom rozhlase - 3,50,- €/1 relácia, okrem smútočných
oznámení a blahoželaní k okrúhlym životným jubileám nad 50 rokov veku občana obce
Plechotice. Žiadateľ o vyhlásenie oznamu priloží znenie oznamu aj s požadovaným hudobným
výberom skladieb.
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4. Vypožičanie prívesného vozíka bude spoplatňované 2,00,- € za každú začatú hodinu
použitia prívesného vozíka. Prípadné poškodenie vozíka uhradí v plnej výške vypožičiavateľ.
5. Pokosenie súkromného pozemku
Pokosenie súkromného pozemku sa vykoná mimo pracovného času zamestnancom resp.
pracovníkom na dobrovoľníckej činnosti OcÚ Plechotice, pri dodržaní všetkých zásad BOZP.
Zamestnanec, resp. uvedený pracovník musí s s požadovaným kosením dobrovoľne súhlasiť
a formu úhrady za takto vykonanú prácu dohodne s žiadateľom o kosenie.
Úhrady za kosenie a vypožičanie techniky:
- Kosenie strunovou kosačkou, alebo krovinorezom
2,00-,€/ ár
- Kosenie pojazdovou kosačkou
3,00-,€/ár
- Kosenie malotraktorom
4,00-,€/ár
Žiadateľ, ktorý si požiada službu poskytovanú Obcou Plechotice v súlade so zákonom
č. 369/1990 , musí mať vyrovnané všetky pohľadávky voči obci Plechotice.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Výpožičky obecných priestorov, zariadenia a zabezpečenia služieb sú možne len na základe
predchádzajúcej písomnej alebo ústnej dohody.
2. Výpožička obecných priestorov a inventáru vo vlastníctve obce a správe obce pre schôdzovú
činnosť politických strán, nezárobkovú činnosť záujmových organizácií a organizácie zriadené
obcou je bezplatná.
3. Vo výnimočných prípadoch hodných mimoriadneho zreteľa sa môže udeliť výnimka
z platenia stanovených poplatkov.
4. Všetky poplatky za služby poskytované Obcou Plechotice sú splatné v hotovosti do pokladne
obce, alebo prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry na bežný účet obce Plechotice,
SK21 0200 0000 0000 0532 9622.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
28.6.2019
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce, t. j. 16.7.2019

Ing. Peter Koščo
starosta obce

