Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
Obce Sikenica
o správnych poplatkoch, poplatkoch a za služby poskytované Obcou Sikenica

Obec Sikenica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch a v súlade s ustanoveniami zákona č.
116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sikenica o poplatkoch za poskytované služby
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :
A- správne poplatky vyberané obcou podľa zákona o správnych poplatkoch č.145/1995 Z.z.
B -poplatky za tieto služby poskytované Obcou Sikenica v súlade so zákonom č. 369/1990Zb. a to:
1. Prenájom zasadacej miestnosti Obecného úradu v Sikenici,
2. Prenájom kultúrneho domu v Sikenici,
3. Prenájom vestibulu v kultúrnom dome v Sikenici
4. Prenájom administratívnej budovy súp. číslo 184,
5. Prenájom Klubu dôchodcov
6. Prenájom ornej pôdy
7. Vypožičanie kuchynského riadu,
8. Vyhlásenie oznamov a relácií v obecnom rozhlase,
9. Prenájom domu smútku a chladiaceho zariadenia
10. Prenájom hrobového miesta
11. Zvonenie
12. Smetná nádoba polovica z nákupnej ceny
13. Vývoz splaškových odpadových vôd
14. Vypožičanie kontajnera alebo vlečky
Článok 1
A- Správne poplatky vyberané obcou podľa zákona o správ. poplatkoch č.145/1995 Z.z.

Všeobecná správa
- osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis

2€

- osvedčenie listín, za každú aj začatú stranu

2€

- vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby

5€

Poľnohospodárstvo
Vydanie rybárskeho lístka štátnym občanom SR:
- týždenný

1,50 €

- ročný

7€
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- trojročný

17€

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a
vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy
s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne
vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú
vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského
rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako
rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo
povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do
Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej
republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov

Stavebná správa
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu

50 €

2. na stavbu bytových domov

200 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,domy,zahradk.chaty
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

25 €

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2

50 €

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo
individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. rodinných domov a stavieb
na individuálnu rekreáciu.................... 35 eur
2. bytových domov.................... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka
4. na spevnené plochy a parkoviská 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

30 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

50 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na
zmeny týchto stavieb pred dokončením

20€

g) na ostatné neuved.stavby a na zmeny týchto dokonč.stavieb a zmeny pred dokonč. pri
predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 Eura vrátane

100 €

nad 50 000 Eura do 100 000 Eura vrátane

200 €

nad 100 000 Eura do 500 000 Eur vrátane

400 €

nad 500 000 Eur do 1 000 000 Eura vrátane

600 €

nad 1 000 000 Eura do 10 000 000 Eura vrátane

800 €

nad 10 000 000 Eura

1000 €
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h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa
vydáva samostatné stavebné povolenie

50 €

i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných
stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

50 €

Položka 60a
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
1.právnicka osoba

30€

2.fyzická osoba

10€

Položka 62
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Právnická osoba

50€

Fyzická osoba

20€

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie rodinný
dom

Finančná správa a obchodná činnosť
Položka 142
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
do evidencie
Životné prostredie
Položka 160
Fyzická osoba
Právnická osoba

35€

6,50€

10€
100€

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
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Článok 2
Sadzobník poplatkov
B - poplatky za služby poskytované Obcou Sikenica v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.:
1.Prenájon zasadacej miestnosti Obecného úradu v Sikenici

5,00€/hod

2. Prenájom kultúrneho domu v Sikenici
-pre občanov s trvalým pobytom v obci Sikenica
Svadby poplatok je stanovený na sumu:
a) v období od 01. 04 - do 30. 09.
b)v období od 01. 10. - do 31. 03.

300,00€
400,00€

Spoločenské akcie( ples, zábava)
a) v období od 01.04. – do 30.09.
b) v období od 01.10. – do 31.03.

150,00€
200,00€

- pre občanov bez trvalého pobytu v obci Sikenica
Svadby poplatok je stanovený
a) v období od 01.04. – do 30.09.
b) v období od 01.10. – do 31.03.

400,00€
500,00€

Spoločenské akcie ( ples, zábava)
a) v období od 01.04. – do 30.09.
b) v období od 01.10. – 31.03.

250,00€
300,00€

3.Vestibul v kultúrnom dome
5,00€/hod
60,00€/deň

Vestibul na predaj
Vestibul+ kuchyňa (rodinná oslava)
4.Prenájom administratívnej budovy súp číslo 184
a) prízemie
b) poschodia

50,00€/mesačne
50,00€/mesačne

5.Prenájom klubu dôchodcov
-pre občanov s trvalým pobytom v obci Sikenica
a) v období od 01.04. – do 30.09.
b) v období od 01.10. – do 31.03

30,00€/deň
50,00€/deň

- pre občanov bez trvalého pobytu v obci Sikenica
a) v období od 01.- do 30.09
b) v období od 01.10.- do 31.03.
6. Vypožičanie kuchynského riadu

70,00€/deň
90,00€/deň
0,02€/ks

7. Vyhlásenie oznamov a relácií v obecnom rozhlase
8. Prenájom domu smútku a chladiaceho zariadenia za dobu 48hod
za každý začatý deň
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3,50€/1 relácia
7,00€
3,00€

9. Prenájom hrobového miesta na 10 rokov
a) jedno hrob
b) dvoj hrob
10. Zvonenie
11.Smetná nádoba (kuka)
12.Vývoz splaškových odpadových vôd
13. Kontajner alebo vlečka
V obci
a) s odpadom odvoz na skládku
b) nakladanie odpadu a odvoz na skládku
Mimo obce
a) s odpadom odvoz na skládku
b) nakladanie odpadu a odvoz na skládku
c) dovoz dreva

5,00€
10,00€
1 zvonenie 1,50€
50% z aktuálnej nákupnej ceny
20,00€
10,00€
20,00€
15,00€
25,00€
15,00€

Žiadateľ, ktorý si požiada službu poskytovanú Obcou Sikenica v súlade so zákonom
č. 369/1990 , musí mať vyrovnané všetky pohľadávky voči obci Sikenica.

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Výpožička obecných priestorov je možná len na základe predchádzajúcej písomnej alebo ústnej
dohody.
2. Výpožička obecných priestorov a inventáru vo vlastníctve obce a správe obce pre schôdzovú
činnosť politických strán, nezárobkovú činnosť záujmových organizácií a organizácie zriadené
obcou je bezplatná.
3. Vo výnimočných prípadoch hodných mimoriadneho zreteľa môže OcZ udeliť výnimku z platenia
stanovených poplatkov.
4. Všetky poplatky za služby poskytované Obcou Sikenica sú splatné v hotovosti do pokladne obce,
alebo prevodným príkazom na účet obce Sikenica, IBAN SK64 5600 0000 0071 1242 8003.
5. VZN č. 2/2017 Obce Sikenica o poplatkoch za služby poskytované Obcou Sikenica nadobúda
účinnosť od 01.01.2018 .Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 Uznesením č.
73/2017
6. Dňom účinnosti tohto VZN č. 2/2017 sa ruší VZN Obce Sikenica č. 6/2008.

Július Maďar
starosta obce
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