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SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBECNÝM
ÚRADOM HODRUŠA-HÁMRE

OBEC HODRUŠA-HÁMRE

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HODRUŠA-HÁMRE
č. 1/2018
- SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY
VYKONÁVANÉ OBECNÝM ÚRADOM HOODRUŠA-HÁMRE

návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený:
• na úradnej tabuli obceod 15.11.2018

do

• na internetovej stránke obceod 15.11.2018

DO

Zverejnený návrh VZN č. 1/2018 bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ................ a uznesením
.......................bolo prijaté nasledovné znenie:

PRIJATÉ všeobecne záväznÉ nariadenE BOLO zverejnenÉ:
• na úradnej tabuli obceod

do

• na internetovej stránke obceod
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SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBECNÝM
ÚRADOM HODRUŠA-HÁMRE
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6 a § 11 Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva uznesením č. ...........................

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2018
Sadzobník poplatkov za služby
vykonávané Obecným úradom Obce Hodruša-Hámre
§1
Účel nariadenia
Toto VZN stanovuje sadzby poplatkov za služby vykonávané Obecným úradom
Obce Hodruša-Hámre, ktoré nie sú stanovené zákonom č. 145/1995 Zb.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.
§2
Sadzba poplatkov
Sadzby poplatkov za služby vykonávané obecným úradom sú:

A, Poplatky
Č.

Položka

Sadzba v €

Stavebná agenda
1.

Potvrdenie o veku stavby

3,30

Súpisné čísla
2.

Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla

10,-

Miestny rozhlas a ambulantný predaj

€/deň

3.

Vyhlásenie v MR pre komerčné účely

4.

Poskytované služby - preprava mot. vozidlami
mechanizmov
RENAULT
– odvoz odpadu

5.
6.
7.
8.

- použitie vozidla
V3S fekál

- odvoz
- použitie vozidla

Traktor – letné obdobie – odvoz, prevoz

9.

- použitie vozidla

10.

- zimné obdobie – odhŕňanie snehu, posyp

11.

- použitie vozidla

2,00
a výkony
1,16 €/km
19,50 €/hod
1,16 €/km
24,25 €/hod
1,16 €/km
15,75 €/hod
1,40 €/km
19,50 €/hod
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Autobus /zľavy viď § 2 odstavec B, bod 1./
13.

Autobus

14.
16.

16.

- jazda

1,00 €/km

- stojné

5,00 €/hod

Opatrovateľská služba
/viď Dodatok č. 2 k VZN č. 02/2009 /
Preprava osôb /pre sociálne účely/
/podmienky – viď § 2 odst. B, bod 2./
Preprava osôb
Knižnica

17.

0,20 €/km
€/kniha

Poplatok – dospelí

18.

0,10

- deti
Nájomné za nebytové priestory

A,

€/km

0,05
€/m2/rok

Obchodné, reštauračné, reprezentačné,

13,50
10,00

D,

Predajne, školské, zdravotnícke, kancelárske a ďalšie priestory na
služby obyvateľstvu
Výrobné, dielenské, skladové, na účely garáží a ďalšie priestory
podobných úžitkových vlastností
Spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory podobných úžitkových
vlastností
Ostatné, predovšetkým provizóriá

E,

Telocvičňa v Banskej Hodruši

B,
C,

8,00
15,00 €/deň
3,50 €/m2/rok
5,- €/hodina

Byty
F.
17.

Nájomné za byty podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
a VZN č. 1/2011 o podmienkach nájmu bytov
Matričný úrad
Za uzavretie sobáša mimo obradnej miestnosti

150,- €

B, Zľavy na prepravu autobusom a podmienky prepravy osôb
Uznesenie č. 2/2007/OZ zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 22.2.2007
Obecné zastupiteľstvo:
A, Schvaľuje:
1, Zásady poskytovania prepravy autobusom so zľavou 50%
Zľava je určená pre:
- rozpočtové organizácie obce
záujmové krúžky zriadené obcou alebo ZŠ
Základnú školu Hodruša – Hámre
Materskú školu Hodruša – Hámre
Cirkev
(Jednota dôchodcov Slovenska, Klub slovenských turistov, OŠK (TJ), ÚSMEV)
a doplňuje – Súkromnú strednú umeleckú školu Hodruša-Hámre
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Zľavu je možné poskytnúť za podmienok :
v autobus s kapacitou 19 miest musí byť obsadených min. 15 miest
pri akciách organizovaných spoločne s inými organizáciami, ktoré nesídlia na území obce, 50% zľava
bude poskytnutá pomernou časťou len na sedadlá obsadené občanmi s trvalým pobytom v obci
Hodruša – Hámre
organizáciám reprezentujúcim obec Hodruša – Hámre, ktoré nie sú dotované z rozpočtu obce, bude
autobus poskytnutý zdarma po odsúhlasení starostom obce

2, Zásady poskytovania sociálnej prepravy pre osoby v dôchodkovom veku a ZŤP na
lekárske vyšetrenie:
prepravu je možné poskytnúť osobe s trvalým pobytom v obci Hodruša – Hámre
maximálne 2 x mesačne v rámci bývalého okresu Žiar nad Hronom
prepravovaná osoba sa preukáže dokladom ZŤP a preukáže sa, že nie je poberateľom príspevku na
prepravu od ÚPSVaR), alebo OP z dôvodu preukázania sa
dôchodkovým vekom
preprava sa neposkytuje zamestnaným dôchodcom
preprava sa poskytuje len na lekárske vyšetrenia
poplatok za poskytovanú službu je 0,20 €/osobu/km včetne maximálne 1 osoby ako doprovod
§3
Spôsob platby
Za vykonané služby zaplatí žiadateľ príslušnú sumu v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo prevodným príkazom na
základe faktúry, ktorú vystaví OcÚ. Za vykonanú platbu v hotovosti pracovníčka pokladne OcÚ vystaví príjmový
doklad.

§4
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodené:
obce
štátne orgány, štátne fondy
štátne a rozpočtové organizácie
v individuálnych prípadoch, môže správca poplatku poskytnúť oslobodenie od poplatku, s uvedením
dôvodu (občania v hmotnej núdzi, a pod.)
§5
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky nebudú zaplatené spôsobom uvedeným v §-e 3 VZN, žiadateľovi bude odopreté vykonať požadovaný
úkon a budú vymáhané v zmysle zákona.

§6
Záverečné ustanovenia
Prijatím tohto VZN dňa .............. sa ruší platnosť VZN č. 1/2017 o poplatkoch za služby vykonávané obecným
úradom Hodruša-Hámre, a platnosť všetkých bodov Uznesení týkajúcich sa hore uvedených poplatkov.

a toto VZN nadobúda účinnosť dňom .......................................
Hodruša-Hámre .............................

Jozef Uram
starosta obce
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