Obec Tuhár na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vydáva
Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2019
o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku
obce Tuhár

§1
1. Toto VZN upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Tuhári a
poplatky za krátkodobý prenájom majetku obce.
2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba , ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon,
v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný obcou Tuhár
3. Poplatky sa platia v hotovosti do pokladnice Obecného úradu v Tuhári. Úhrnný poplatok
vyšší ako 166 € je možné zaplatiť aj bezhotovostným prevodom na účet obce alebo
poštovou poukážkou.
4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení
poplatku v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku.

§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony vykonávané obcou a používanie majetku obce Tuhár, ktoré sú
uvedené v sadzobníku poplatkov.

§3
Vymedzenie poplatkov
1. Obec Tuhár vyberá poplatky za úkony a poskytnutý majetok obce :
a) Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase,
b) Poplatky za kopírovanie,
c) Krátkodobý prenájom nehnuteľných vecí,
- kultúrny dom,
- dom smútku

d) prenájom hnuteľných vecí – inventár
e) prenájom hnuteľných vecí – dopravné prostriedky a el. náradie
2. Výška poplatkov je uvedená v sadzobníku poplatkov, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu tohto
všeobecne záväzného nariadenia.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenia prijalo Obecné zastupiteľstvo v Tuhári dňa 8.1.2019
uznesením č. 4/2019
2. Toto VZN nadobúda platnosť 15 - tým dňom od vyvesenie na úradnej tabuli a účinnosť od
1.2.2019

Bc. Peter Čeman
starosta obce

VZN číslo 1/2019 o poplatkoch za úkony a krátkodobé užívanie obecného majetku obce Tuhár
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Tuhár dňa 6.12.2018
VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tuhári , dňa 8.1.2019, uznesením číslo 4/2019
VZN bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa 1.2.2019
Týmto VZN sa ruší VZN č.2/2017 zo dňa 5.12.2017 a všetky jeho predchádzajúce VZN

SADZOBNÍK POPLATKOV
1.

Vysielanie v obecnom rozhlase jeden oznam /správa/
2.- €

Vyhlásenie oznamu

vysielanie oznamu pre školy, dobrovoľné obč. združenia, významné životné jubileá, miestne podnikateľské
organizácie, štátne orgány
zdarma
2. Kopírovacie služby
a/ úradné listiny jednostranne A4
obojstranne A4

0,10 €
0,15 €

3 . Prenájom hnuteľných vecí - inventár
a/ obrus
b/ stolička
c/stôl z KD
d/záhradný stôl
e/záhradná lavica
f/kuchynský riad

1ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1,- eur
0,20 €
0,20 €
2,- €
1,- €
0,03 €

4.Prenájom hnuteľných vecí – dopravné prostriedky, el. náradie .......
a/ vlečka za traktor
10,- eur/deň
b/ traktor s vlečkou
10 €/hod
c/miešačka
10 €/ deň
d/búracie kladivo
10 €/deň
e/uhlová brúska veľká
5 €/deň + diamantový kotúč 5,-eur
f/ elektrická centrála
15 €/deň
g/ plávajúce motorové čerpadlo 15 €/deň
h/ práca s krovinorezom / búracím kladivom
5 €/hod
i/ fekálny voz – vývoz a likvidácia odpadu 1,50 -eur/km + uskladnenie odpadu podľa
zmluvy s StVPS, a.s, Banká Bystrica
5.

Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový

a/ poplatok za kultúrny dom
Sála + Vestibul
- letné obdobie :
- zimné obdobie :

- zárobková činnosť
- nezárobková činnosť
- zárobková činnosť
- nezárobková činnosť

30,-eur / deň
20,- eur/deň
60,-eur/deň
30,-eur/deň

V prípade dvoch akcií cez víkend rôznymi subjektmi sa platí plná suma bez ohľadu na zárobkovú alebo
nezárobkovú činnosť.

V prípade konania spolupráce rôznych organizácií s obcou Tuhár sa náklady delia medzi obec a organizácie
rovnakým dielom.
Vestibul
- letné obdobie :
- zimné obdobie:

10,- Eur / deň
20,-eur /deň

b/ poplatok za dom smútku
v deň pohrebu

10,-eur

V prípade objektívnych príčin, ktoré sa posudzujú osobitne, môže starosta obce ceny určené sadzobníkom
znížiť a v ojedinelých prípadoch i odpustiť.

