
 Obecné zastupiteľstvo v OZDÍNE v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb v znení 

neskorších zmien a doplnkov  vydáva toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce o obecných poplatkoch  

č. 3/2011  

 

 

§ 1 

 

 Obec na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia obce ustanovuje tieto obecné 

poplatky: 

a/  poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

b/  obecný poplatok za požičiavanie zariadenia, náradia, strojov 

c/  poplatok za požičiavanie sály KD a zasadačky obecného úradu 

d/  poplatok za napojenie sa na obecnú kanalizáciu 

 

 

§ 2 

 

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

 

 Poplatok platia všetky právnické a fyzické osoby, a to: 

a/  - 0,70 EUR 

    občania trvale žijúci v obci a právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce 

b/ – 1,70 EUR 

    občania žijúci mimo obce, právnické a fyzické osoby pôsobiace mimo obce 

c/  – 1,00 EUR 

  občania trvale žijúci v obci a právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce 

   za vyhlásenie v sobotu, nedeľu a vo sviatok 

d/ - 2,50 EUR 

   občania žijúci mimo obce a právnické a fyzické osoby pôsobiace mimo obvodu 

    obce  za vyhlásenie v sobotu, nedeľu a vo sviatok. 

 

 

§ 3 

 

Poplatok za požičovné 

 

 Poplatok platia všetky právnické a fyzické osoby a občania, ktorí si od obce 

zapožičajú stoly, stoličky, drevený dvojitý rebrík, výsuvný rebrík a miešačku: 

a/  – 0,20 EUR   za zapožičanie jedného stola a na jednu akciu 

b/  - 0,10 EUR  za zapožičanie jednej stoličky a na jednu akciu 

c/  -  0,35 EUR  za zapožičanie dreveného dvojitého rebríka na jeden aj neúplný deň 

d/  -  0,70 EUR  za zapožičanie výsuvného rebríka na jeden aj neúplný deň 

c/  -  1,65 EUR   za zapožičanie miešačky na jeden aj neúplný deň 

 Poplatok sa zvyšuje o 100 %  za zapožičanie ak si zapožičiava fyzická a právnická 

osoba pôsobiaca mimo obce a občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území obce a nevlastnia 

žiadnu nehnuteľnosť v katastri obce. 

 



 

§ 4 

 

Poplatok za používanie sály KD a zasadačky obecného úradu 

 

 Poplatok platia občania, všetky právnické a fyzické osoby. 

 Za užívanie sály v KD : 

       – 17, EUR organizácie, politické strany a hnutia pôsobiace na území obce 

      -  17,00 EUR fyzické a právnické osoby z obce 

      -  50,00 EUR fyzické a právnické osoby pôsobiace mimo obvodu obce 

      -  15,00EUR fyzické a právnické osoby za jednu akciu, na ktorej sa predvádza tovar za  

účelom predaja 

      -  6,50 EUR občania trvale žijúci na území pri príležitosti usporiadania karu 

         7,00 EUR za použitie zasadačky fyzickými a právnickými osobami mimo obvodu obce,

 v čase vykurovacieho obdobia – 10,00 EUR. 

 Uvedený poplatok sa zvyšuje v čase vykurovacieho obdobia  o náklady vynaložené na 

vykurovanie objektu. 

 Obec si vyhradzuje právo za vyberanie zálohy od usporiadateľa za požičanie sály vo 

výške – 66,50 EUR na úhradu poškodenia sály a jej zariadenia, ako aj v prípade, že 

usporiadateľ neodovzdá sálu v úplnom poriadku, ak tieto podmienky budú dodržané, záloh sa 

vráti. 

 

§ 5 

 

Poplatok za napojenie sa na verejnú kanalizáciu 

 

Poplatok platia všetky právnické a fyzické osoby, ktoré  novopostavené domy a 

budovy napoja na obecnú kanalizáciu. 

Poplatok sa platí vo výške  – 100,00 EUR za jednu budovu alebo jeden rodinný dom. 

Stavebník je povinný pred napojením sa na obecnú kanalizáciu požiadať obec o 

vydanie súhlasu na napojenie sa a zaplatiť poplatok. 

 

§ 6 

 

 Obec sa môže s právnickou osobou dohodnúť na inej ako peňažnej forme splatenia 

tohoto obecného poplatku. 

 

§ 7 

 

  

 Toto nariadenie obce bolo schválené obecným zastupiteľstvom a nadobúda účinnosť 

15-tym dňom od jeho zverejnenia, t.j. 31. 01. 2011. 

 Do tohto nariadenia môžu občania kedykoľvek nahliadnuť na obecnom úrade. 

 

 

V Ozdíne 16.01.2011 

            

        Dušan Vývlek 

        starostka obce 

 



 

 


