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Obecné zastupiteľstvo v Olešnej podľa §6 a §11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov    

 

 

v y d á v a     t o t o 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za služby poskytované obcou Olešná 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1) Toto  všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

poplatkov za služby v obci Olešná . 

2) Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie, 

alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 

3) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou, 

v hotovosti do pokladne obce. 

4) Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri 

poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka Obce potvrdenie o zaplatení 

poplatku.  

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

§ 2 

Správa poplatkov 

 

1) Správu poplatkov za služby   v k.ú. Olešná vykonáva Obecný úrad Olešná 

 

 

                                              TRETIA ČASŤ 

                                                                 

                                                                § 3 

Druh poplatku 

 

1) V obci Olešná sa budú vyberať tieto poplatky za služby: 

 

A) kopírovanie a skenovanie, 

B) vyhlásenie v obecnom rozhlase  

C) obecná knižnica 

D) výmena KUKA nádoby 

E) poplatok za prenájom strojov 

      F)  poplatok za ostatné úkony vykonávané obecným úradom  
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

 

§4 

Výška poplatku a splatnosť 

 

 

A.  Kopírovanie: 

 

1) Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie 

dokumentov. 

 

- Formát A4 jednostranne                                                                                0,10 €   

- Formát A4 obojstranne                                                                                  0,15 € 

- Formát A3  jednostranne                                                                               0,33 €                

- Formát A3 obojstranne                                                                                 0,50 €  

- Fotokópia mapy formát A4                                                                           0,33 €      

- Fotokópia mapy formát A3                                                                           0,50 €      

          

2) Poplatky vyberá obecný úrad ihneď  po kopírovaní.  

 

 

 

  B.  Vyhlásenie v obecnom rozhlase: 

 

1) Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji,  o športových 

a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných  obcou. 

2) Ďalej sú to oznamy vo verejnom záujme – vrátane smútočných oznámení  

a blahoželaní. 

3) Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie. 

4) Za jedno zverejnenie bežného oznamu (vlastný text ) vo verejnom rozhlase zaplatí 

fyzická alebo právnická osoba  : 

 

- 3,00 €  počas pracovnej doby zamestnancov OU a rozsah vlastného textu max.formát A4. 

- 3,00 €  počas pracovnej doby zamestnancov OU za každý ďalší formát A4 vlastného textu 

. 

- 6,00 € hlásenie počas víkendov, napr. životné jubileum. Hlásenie je potrebné objednať 

a zaplatiť vopred. 

 

5) Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase,   

6) Organizácie pôsobiace v obci majú hlásenie v obecnom rozhlase zdarma. 

 

C. Obecná knižnica: 

 

1) Ročné zápisné: 

a. dospelí            – 0,33 € 

b. deti                  – 0,15 € 

c. dôchodcovia    – 0 €  

 

 

2) Poplatok sa vyberá v priebehu príslušného kalendárneho roku.   
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D. Výmena KUKA nádoby : 

 

 

1) Poplatok za výmenu KUKA nádoby na komunálny odpad je vo výške 

nákupnej ceny KUKA nádoby . 

 

2) Poplatok je splatný pri prevzatí KUKA nádoby na komunálny odpad. 

 

 

 E. Poplatok za prenájom strojov  

 

1) Doprava obecným traktorom Zetor 8145 : 

                a) preprava materiálu              – 15,80 €/Mth 

                b) stojné (nakládka,vykládka ) –  4,20 €/hod (za každých 15 min. 

                    aj začatých 1,05 € ). 

 

2) Doprava obecným traktorom Zetor 7745 : 

                a) preprava materiálu              – 14,50 €/Mth 

b) stojné (nakládka,vykládka ) –  4,20 €/hod (za každých 15 min. 

                     aj začatých 1,05 € ). 

3) Poplatok je splatný do 14 dní od uskutočnenia prenájmu. 

 

 

F. Poplatky za ostatné úkony vykonávané obecným úradom 

 

- Vyhľadávanie spisov v archíve za každú stranu aj začatú : 

   a) pre občanov                                                                               0,50 €  

   b) pre podnikateľské subjekty a organizácie                                 3,00 €  

 

- Vyhľadávanie informácií o parcelách                                              1,50 € / parcela 

 

- Za vypísanie žiadosti                                                                        1,50 €  

 

- Zisťovanie zamestnávateľa občana (k DzN)                                    1,50 €  

 

- Zisťovanie prechodného a trvalého bydliska (k DzN)                     1,50 €  

 

 

 

- Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie priznania u daní  

a poplatkov :     a) občan                                                                  0,50 €    

                         b) podnikateľský subjekt, právnická osoba              3,00 €  

 

- Upozornenie na neplnenie si daňovej  a poplatkovej povinnosti   

1.výzva                                                                                              3,00 € 

 

- Upozornenie na neplnenie si daňovej  a poplatkovej povinnosti   

exekučná výzva                                                                                 6,50 € 
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- Vyhotovenie odpisu alebo fotokópie výpisu a vydanie potvrdenia                                                                                  

o zaplatení daní, poplatkov, nájmu – podn. subjekt, právn. osoba      3,00 € 

 

- Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním oznámenia         5,00 € 

 

- Potvrdenie alebo súhlas na prechodné uzatvorenie predajne  

alebo prevádzky                                                                                  0,50 €       

 

- Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni    3,00 €   

     

- Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby v predajni    0,50 €     

   

- Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním vyjadrenia   

k prevodu nehnuteľnosti                                                                      5,00 € 

 

 

PIATA ČASŤ 

§ 5 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1) Návrh VZN bol  vyvesený  na úradnej tabuli obce Olešná dňa:  15.03.2017  

 

2) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Olešná dňa  12.05.2017. 

 

Uznesenie č.  119/2017 

 

3) Toto VZN bolo vyvesené na úradnú tabuľu  dňa: 17.05.2017  

 

4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

V Olešnej, dňa: 17.05.2017 

 

 

                                                                                           Štefan Cudrák  

                                                                                            starosta obce 


