Obec Topoľčianky na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v y d á v a pre územie Obce Topoľčianky
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2 /2012
o úhradách za sluţby a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Obecným úradom v Topoľčiankach
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje a bližšie vymedzuje
úhrady za poskytované služby a poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným
úradom v Topoľčiankach (ďalej len OcÚ).
2. Obec Topoľčianky je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony súvisiace so
správou obce a jej majetku v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zradení v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Poplatková povinnosť
1. Úhradu za poskytnuté služby a pracovné úkony vykoná právnická alebo fyzická osoba
a) v hotovosti do pokladne obce, najneskôr v lehote do 5 pracovných dní
b) prevodom na účet obce najneskôr v lehote do 14 dní.
2. Poplatok sa platí bez vyrubenia.
3. Ak poplatok nebol zaplatený v uvedených lehotách, obec doručí poplatníkovi výzvu
na jeho zaplatenie a v prípade neakceptovania výzvy, si bude účtovať penále vo výške
0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
Článok 3
Úhrady za sluţby
I. Vysielanie v obecnom rozhlase
II. Zapožičiavanie prostriedkov stolovania mimo DKS
III. Za zvláštne užívanie verejného priestranstva - rozkopávky - z.č.145/1995 Z.z.
IV. Poskytnutie služieb traktora s vlečkou a Multicar M 25 P
V. Poskytnutie služieb traktora s cisternou
VI. Poskytnutie služieb – kosenie trávnatých porastov
VII. Knižnica
VIII. Národopisné múzeum
IX. Fotokopírovanie a faxové služby
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I.

VYSIELANIE V OBECNOM ROZHLASE

Výška úhrady za vysielanie v obecnom rozhlase: 1,70 € za každú odvysielanú reláciu.
Oznámenia o úmrtí sa vysielajú bezplatne.
Poplatok za relácie mimo úradných hodín sa zvýši o 100%.

II.
ZAPOŢIČANIE PROSTRIEDKOV STOLOVANIA MIMO DKS
( na jednu osobu)
a) obmedzené (poháre, šálky, podšálky, kávové lyžičky)
b) neúplné
( bod a + podnosy na zákusky, studené misy, príbor)
c) kompletné
d) zapožičanie obrusov ( za jeden ks)
Prostriedky stolovania je občan povinný vrátiť v stave, v akom ich prevzal.
Poškodenie (aj čiastočné) sa hradí v plnej výške obstarávacej ceny.
III.

0,35
0,50
0,65
0,65

€
€
€
€

ZA ZVLÁŚTNE UŹIVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA ROZKOPÁVKY

Za užívanie verejného priestranstva - plochu rozkopávky sa
výkopu v metroch

považuje šírka

krát dĺžka

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. na rozkopávky podľa položky č. 82,
je základný poplatok: 99,50 €
Výška poplatku
Fyzická
osoba

Výška poplatku
Právnická
osoba

Zásah do vozovky a parkoviska

33,00 €

165,50 €

Pretláčanie pod teleso vozovky, vrátane zásahu
do cestnej zelene vo vzdialenosti min do 1 m
od krajnice

16,50 €

33,00 €

Zásah do asfaltového a betónového chodníka

16,50 €

82,50 €

Zásah do chodníka zo zámkovej dlažby

16,50 €

33,00 €

Rozsah zásahu
pri rozkopávkach
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IV.

POSKYTNUTNIE SLUŢIEB TRAKTORA S VLEČKOU a MULTICAR M 25

Výška úhrady za jednu hodinu prevádzky:
- pre občanov Topoľčianok
- pre občanov z iných obcí a miest
Výška úhrady za jeden kilometer jazdy Multicar M 25 P

V.

15,- €
22,- €
0,50 €

POSKYTNUTIE SLUŢIEB TRAKTORA S CISTERNOU

Výška úhrady za službu – dovoz a čerpanie cisternou pre občanov Topoľčianok :
- do 4m3
10,- €
- do 8 m3
20,- €
Výška úhrady za službu mimo obec:
Traktor s cisternou

VI.

20,- € + 1,70 €/km

POSKYTNUTIE SLUŢIEB – KOSENIE TRÁVNATÝCH PORASTOV

Výška úhrady za 1m2 pokoseného trávnatého porastu do výšky 30 cm:
0,04€
Výška úhrady za1m2 pokoseného trávnatého porastu nad 30 cm výšky a zmiešaný porast
s drevinami do priemeru kmeňa 1 cm :
0,08€

VII.

KNIŢNICA

l. Členský príspevok za kalendárny rok
a) deti do veku 14 rokov
b) dospelí

0,50 €
2,- €

2. I. upomienka za nevrátené knihy
1, - €
II. Upomienka
1,50 €
III. Upomienka
2,- €
Medziknižničná výpožičná služba
2,50 €
V prípade nevrátenia kníh ani po III. upomienke dlžníkovi sa vystaví faktúra vo výške nákupnej
ceny knihy. V prípade nezaplatenia vystavenej faktúry sa bude postupovať podľa platných
právnych predpisov.
3.Tlač dokumentov z internetu a iných médií
a) 1 strana
b) obojstranná tlač
c) čiernobiela tlač obrázkov podľa veľkosti
-A6
- A5
- A4

0,10 €
0,20 €
0,10 €
0,20 €
0,40 €
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VIII. NÁRODOPISNÉ MÚZEUM
Vstupné za prehliadku s odborným výkladom:
Dospelí
Deti, študenti a dôchodcovia
Deti do 6 rokov, pedagogický sprievod, ZŤP a sprievodca ZŤP
IX.

1,00 €
0,50 €
zdarma

FOTOKOPÍROVANIE A FAXOVÉ SLUŢBY

1. Fotokopírovanie
a) jedna strana A4
b) jedna strana A3
2. Faxové služby v rámci SR :
Jedna strana A4

0,10 €
0,15 €
0,70 €

Článok 4
Poplatky za pracovné úkony
1. Vydanie potvrdenia, vyjadrenia obce alebo písomného oznámenia
vystavené z dostupných podkladov.
2. Vyhľadávanie spisov a materiálov z registratúry úradu
3. Vyhotovenie výpisu z uznesenia pre právne účely.
4. Vydanie rozhodnutia o určení alebo schválení predajnej
alebo prevádzkovej doby a žiadosť o jej zmenu.
5
Vydanie potvrdenia k predaju poľnohospodárskych
prebytkov.
6. Vydanie stanoviska k Ohláseniu drobnej stavby

1.
2.
3.
4.

1,70 €
3,40 €/spis
1,70 €
3,40 €
3,40 €
16,50,-€

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Výnos z úhrad za vykonané služby a poplatkov za pracovné úkony je príjmom rozpočtu
obce.
Toto VZN Obce Topoľčianky bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom
v Topoľčiankach dňa 15.12.2011.
Týmto VZN sa dňom 31.12.2011 ruší VZN č. 2/2009 o úhradách za služby a poplatkoch
za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach.
Toto VZN bolo vyhlásené dňa 16.12.2011 a nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2012.

Juraj Mesko
starosta obce

Vyvesené dňa: 16.12. 2011

Zvesené dňa: ........................

