VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ROŢKOVANY
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Obec Rožkovany v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ VZN“ ) upravuje podmienky
určovania a vyberania poplatkov za poskytnuté služby na území obce Rožkovany .
§2
DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Obec Roţkovany poskytuje tieto sluţby:
a) zapožičanie obecných miešačiek
b) zapožičanie čerpadla
a) zapožičanie uhlová brúska, vŕtačka, rebrík, kábel
b) prenájom miestnosti – zasadačky OcÚ a KD
c) zapožičanie riadov, stoličiek a stolov
d) prepláchnutie verejnej kanalizácie
e) zabezpečenie smetných nádob
f) kopírovanie, faxovanie
g) relácie v miestnom rozhlase
ch) odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
§3
Zapožičanie obecných miešačiek
1. Poplatok za zapoţičanie obecných miešačiek platí kaţdá právnická a fyzická osoba, ktorá
si miešačku zapoţičia.
2. Poplatník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Roţkovanoch skutočnosť, ţe pouţívanie
miešačky ukončil a odovzdať ju vo funkčnom stave.
3. V prípade zistenia, ţe poplatník vrátil miešačku v nefunkčnom stave , náklady na opravu
znáša poplatník.

4. Sadzba poplatku:
7,- € na deň pre občanov s trvalým pobytom obce Roţkovany
- 17,- € na deň pre občanov bez trvalého pobytu v obci Roţkovany

§4
Zapožičanie čerpadla
1. Poplatok za zapoţičanie čerpadla platí kaţdá právnická a fyzická osoba, ktorá si čerpadlo
zapoţičala.
2. Poplatník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Roţkovanoch skutočnosť, ţe pouţívanie
čerpadla ukončil a odovzdať ho vo funkčnom stave.
3. V prípade zistenia , ţe poplatník vrátil čerpadlo v nefunkčnom stave, náklady na opravu
znáša poplatník.
4. Sadzba poplatku:
7,- € na deň pre občanov s trvalým pobytom v obci Roţkovany
- 17,- € na deň pre občanov bez trvalého pobytu v obci Roţkovany
§5
Zapožičanie uhlová brúska , vŕtačka, rebrík, kábel
1. Poplatok za zapoţičanie nastroja, náradia platí kaţdá právnická a fyzická osoba, ktorá si
nastroj, náradie zapoţičia.
2. Poplatník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Roţkovanoch skutočnosť, ţe pouţívanie
nastroja, náradia ukončil a odovzdať ho vo funkčnom stave.
3. V prípade zistenia, ţe poplatník vrátil nastroj, náradie v nefunkčnom stave, náklady na
opravu znáša poplatník.
4. Sadzba poplatku:
- 7,- € na deň – zapoţičanie uhlová brúska, vŕtačky
- 4,- € na deň - rebrík , kábel
§6
Prenájom miestnosti
zasadačka obecného úradu ,kultúrny dom
1. Poplatok za prenájom miestnosti – zasadačka obecného úradu, kultúrny dom platí kaţdá
právnická a fyzická osoba, ktorá si miestnosť prenajala.
2. Fyzická alebo právnická osoba je povinná nahlásiť prenájom miestnosti vopred – 14 dní
pred termínom akcie.
3. Prenajímateľ zodpovedá za miestnosť po dobu od prevzatia aţ do odovzdania nájomcovi.
4. Sadzby poplatku :
a) prenájom miestnosti na 24 hod. 27,- € vrátane poplatku za energiu
b) prenájom právnickou osobou do 6 hod. 17,-€
c) prenájom právnickou osobou nad 6 hod. 34,-€
d) prenájom na športovú činnosť
0,40 € / 2hod./ osoba

5. Od poplatku sú oslobodené miestne organizácie za účelom schôdzi.
§7
Zapožičanie riadov , stoličiek a stolov
1. Poplatok za zapoţičanie riadov, stoličiek a stolov z KD platí fyzická a právnická osoba.
2. Fyzická a právnická osoba je povinná zapoţičanie nahlásiť vopred 14 dní pred termínom
zapoţičania.
3. Sadzby poplatku:
a) zapoţičanie do 50 ks riadov, stoličiek, stolov 4,- €
b) zapoţičanie 50 ks a viac sa zvyšuje poplatok o 4,- €
4. Prenajímateľ zodpovedá za prenajaté interiérové vybavenie od prevzatia do odovzdania
prenajímateľovi.
§8
Prečistenie kanalizácie požiarnou technikou
1. Poplatok za pouţívanie poţiarnej techniky platia fyzické osoby s trvalým
pobytom v obci Roţkovany na základe objednávky za účelom prepláchnutia prípojky k
verejnej kanalizácii s výnimkou ţivelných pohrôm.
2. Sadzba poplatku:
- 7,- € / hod.
§9
Zabezpečenie smetných nádob
1. Poplatok za zabezpečenie smetných nádob platia fyzické osoby s trvalým pobytom v obci
Roţkovany.
2. Smetná nádoba po zakúpení sa stáva vlastníctvom fyzickej osoby, ktorej ţivotnosť sa
určuje na dobu 10 rokov.
3. Sadzba poplatku:
- 50% z obstarávacej ceny nádoby.
§10
Kopírovanie, faxovanie
1. Poplatok za kopírovanie a faxovanie platia právnické a fyzické osoby.
2. Sadzba poplatku je :
a) kopírovanie jednej strany
10 centov
b) kopírovanie obojstranne
15 centov
c) faxovanie jednej strany
17 centov
d) faxovanie obojstranne
20 centov

§ 11
Relácie v miestnom rozhlase
1. Poplatok za relácie v miestnom rozhlase platia právnické a fyzické osoby .
2. Sadzba poplatku:
a) za vyhlásenie relácia právnickou osobou , podnikateľom 5 €
b) za vyhlásenie relácie v pracovných dňoch ( občan s trvalým pobytom v obci
Roţkovany ) 2 €
c) za vyhlásenie relácie mimo pracovných dní ( občan s trvalým pobytom v obci
Roţkovany) 4 €
Reláciu je potrebné nahlásiť vopred – 3 dní pre zverejnením s obsahom textu, ktorý
má byť zverejnený
§ 12
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
2. Poplatok za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou ( ďalej stočné ) sa
platí za odvádzanie odpadových vôd , ktoré vznikajú na území obce Roţkovany.
3. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená uţívať alebo uţíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na účel podnikania.
4. Poplatok od poplatníka v stanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
vlastník nehnuteľnosti t.j. ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí , ak nedošlo k určeniu zástupcu , obec určí
spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorí poplatok pre obec vyberie.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom , ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2
tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
6. Sadzba poplatku je
a) 15,- € na osobu / kalendárny rok ,
0,0410 € na osobu /kalendárny deň
b) 17,- € na zamestnanca /kalendárny rok
0,0465 € na zamestnanca/ kalendárny deň
c) 7,- € na zamestnanca / kalendárny rok -základná škola, materská škola
a jedáleň s prípravou jedál
0,0191 € zamestnanca, ţiaka/ kalendárny deň

7. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok.
8. Obec môţe určiť platenie poplatku v splátkach .Splátky poplatku sú splatné v lehotách
určených obcou v rozhodnutí , ktorým sa vyrubuje poplatok.
9. Obec poplatok zníţi alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáţe
podklady v zmysle VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady § 28 ods. 1, 2 a ods. 3 písm. b), c).
10. Obec nevráti poplatok niţší ako 3 €

§13
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní služieb
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní služieb na rok 2012 zo dňa
15.12.2011.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Roţkovany sa na tomto všeobecnom záväznom
nariadení o poskytovaní sluţieb uznieslo dňa 14.12.2012.
§ 14
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
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