Obecné zastupiteľstvo v Tročanoch na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších ustanovení vydáva pre územie obce Tročany toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2019 o poplatkoch za poskytovanie služieb obcou Tročany

Článok 1
Obecné zastupiteľstvo v Tročanoch rozhodlo, že za služby poskytované fyzickým alebo právnickým
osobám obcou Tročany sa budú vyberať poplatky, ktorých výšku a špecifikáciu jednotlivých
poskytovaných služieb upravuje toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 2
1. Každý subjekt, t.j. žiadateľ majúci záujem o poskytovanie služieb obcou, požiada obec ústnou
alebo písomnou formou o požadovanú službu na Obecnom úrade v Tročanoch.
2. Žiadateľ pred začatím poskytovania požadovanej služby, týkajúcej sa požičiavania obecného
majetku zloží finančnú zálohu za služby do pokladne OcÚ v predpokladanej výške
predstavujúcej 50% pravdepodobnej sumy za žiadanú službu. O upustení od zaplatenia
finančnej zálohy môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť starosta obce.
3. Pri ukončení dodávky služby uhradí žiadateľ za poskytovanú službu poplatok vo výške
stanovenej v zmysle tohto VZN.
4. Dobu a formu splatnosti poplatku dojednáva starosta obce, resp. zamestnanec OcÚ ním
poverený.
5. Nedodržiavanie dojednanej splatnosti poplatku sa vymáha v zmysle Obchodného zákonníka.
Článok 3
Špecifikácia poskytovaných služieb a sadzby poplatku za ich poskytovanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nájom KSB /1 deň bez energie/....................................................17 eur+energie
Nájom KSB /1/2 dňa bez energie/................................................ 10eur+energie
Nájom KSB pre spol.organiz.pôsobiace v obci s energiami........... 0 eur
Nájom zasadačky pre fyz.osoby 1 deň bez energie .......................7 eur+ energie
Nájom zasadačky podnikat.subj. 1 deň bez energie ..................... 15 eur+energie
Nájom zasadačky spol.org.pôsob. v obci 1 deň s energiami............0 eur
Nájom domu nádeje pre firmy a občanov z inej obce
1 deň bez energie ...........................................................................20.- eur+energie
8. Nájom domu nádeje pre občanov obce Tročany s energiami..........0.-eur
9. Za používanie miest.rozhlasu, vyhlásenie 1relácie...........................4.- eur
10. Prenájom viacúčelového ihriska – v zmysle prevádzkového poriadku viacúčel.ihriska

11. Vývoz v označenom vreci firmy FÚRA /1 vrece/ ................................ 1,33 eur
Vývoz TKO podnikatelia .....................................................................30,03/ročne-110 l nádoba
12. Cintorínsky poplatok 1 osoba..............................................................1. - eur
13. Za kopírovacie práce – jedna strana ....................................................0,10 eur
14. Členský poplatok v obecnej knižnici
- Dospelý na rok ...............................................................................1.- eur
- Dieťa, žiak, študent do 18 rokov na rok...........................................0,50 eur
- Vypožičanie elektronickej čítačky kníh na 7 dní.............................0,50 eur
15. Prenájom miešačky 120l – celodenný prenájom .................................5.- eur
16. Prenájom traktora ZETOR 7745 s vlečkou (1 hod) ..................10,- eur
17. Prenájom vibračnej dosky 90kg. celodenný prenájom ..................30.- eur
prenájom na pol dňa ....................................15.- eur
18. Prenájom pivného setu (1 stôl + 2 lavičky) celodenný prenájom ..................5.- eur
19. Nájomné za prepožičanie hrobového miesta
- pre občanov s trvalým pobytom v obci Tročany a pre rodákov,
ktorí pochádzali z obce Tročany .....................................................0.-eur
- pre cudzích, ktorí neboli osobami s trvalým pobytom v obci
Tročany a neboli rodákmi z obce Tročany
a/ jednohrob..................................................................................30.-eur/10 rokov
b/ dvojhrob....................................................................................50.-eur/10 rokov
c/ trojhrob..................................................................................... 70.-eur/10 rokov
Článok 4
1. Správu jednotlivých poplatkov za poskytovanie služieb obcou vykonáva Obecný úrad Tročany.
2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva správca poplatku. Kontrolu nad
dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva tiež hlavný kontrolór.
3. Žiadateľ je počas prenájmu zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných predpisov
súvisiacich s používaním obecného majetku. Zároveň zodpovedá za šetrné a hospodárne
nakladanie s prenajatým obecným majetkom. Pri poškodení alebo pri strate prenajatého
obecného majetku je žiadateľ povinný uhradiť obci spôsobenú škodu pri odovzdávaní
prenajatého obecného majetku.
4. Správca poplatku má počas prenájmu právo kedykoľvek sa presvedčiť o šetrnom
a hospodárnom nakladaní s majetkom obce.
5. Správca poplatku zodpovedá za riadne vyberanie poplatkov podľa tohto VZN.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na akcie usporiadané obcou.
7. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
30.08.2019
uznesením OZ č.24/2019 a nadobúda účinnosť dňom 15.09.2019. Nadobudnutím účinnosti
tohto VZN sa ruší VZN č.07/2016 o poplatkoch za poskytovanie služieb obcou
Tročany.
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Ing. Matúš Stavar
starosta obce

