Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Stráňavy dňa : 12.11.2021
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Stráňavy dňa : ..............
VZN nadobúda účinnosť dňa : 1.1.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Stráňavy na základe ust. § 2b a § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a t o t o

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia
Obec Stráňavy vyberá tieto miestne poplatky:
a. )
Kanalizačný poplatok
b. )
Poplatok za predaj smetných nádob
c. )
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
d. )
Poplatok za odvysielanie v KT
e. )
Poplatok za overovanie podpisov a listín
f. )
Poplatok za nájom priestorov a časti budov na ambulantný predaj
g. )
Poplatky za prenájom náradia
h. )
Administratívne poplatky

a.)

Čl. 2 Výška poplatkov :

KANALIZAČNÝ POPLATOK
Fyzické osoby s trvalým pobytom v obci

26,- € /osoba ročne

Právnické osoby podnikajúce na území obce

50,- € ročne

Právnické osoby podnikajúce na území obce
v oblasti gastro, reštauračných a pohostinských
zariadení

100,- € ročne

b.)
PREDAJ SMETNÝCH NÁDOB
Pozinkovaná alebo plastová nádoba 120 l

25,- € /ks

VYHLÁSENIE OZNAMU V MIESTNOM ROZHLASE
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase

2,- €

Zverejnenie oznamu na káblovej televízií

bezplatná služba

OVEROVANIE PODPISOV A LISTÍN
Overovanie podpisov

2,- € / podpis

Overovanie listín

2,- € / strana

NÁJOM PRIESTOROV A ČASTI BUDOV NA AMBULANTÝ PREDAJ
Vestibul KD na predaj

30,- € / akcia

Zasadačka KD /rôzne prezentácie/

30,- € / akcia

Klub dôchodcov

30,-€ / akcia

Priestranstvo pri Múzeu malofatranskej operácie

30,-€ / akcia

Multifunkčné ihrisko

10,-€ / hodina

Predajná plocha na verejných priestranstvách

10,-€ / stánok

Predajná plocha pri akcii „Hody“

2,- € / m2 plochy

V prenajatých priestoroch Z A K A Z U J E akýkoľvek zásah do interiéru, žiadne nabíjanie
klincov či pripinačiek do dreveného obkladu po obvode sály, do stien, či do mozaiky, prípadne
presúvanie vyvýšeného pódia a pod..

POPLATKY ZA PRENÁJOM NÁRADIA
Miešačka

20,- € / deň

Elektrocentrála

20,- € / deň

Vibračná doska

20,- € / deň

Vratná zábezpeka pri zapožičaní tohto elektronáradia je 50,- €. Zábezpeka sa vracia pri vrátení
náradia v funkčom a dobrom stave.

POPLATKY ZA PRENÁJOM STOLOV
Zapožičanie „pivného“ setu (2x lavica + stôl)

5,- € / deň a sadu

Banketové stoly (okrúhly výška 140 cm)

5,- € / deň a kus

ADMINISTRATÍVNE POPLATKY
Za podanie podnetu na komisiu ochrany verejného
poriadku

10,- € / podnet

Za podanie podnetu na stavebnú komisiu

10,- € / podnet

Komisie sa budú zaoberať podnetmi až po uhradení administratívneho poplatku

Čl. 4

Spôsob úhrady
1.

Poplatník je povinný uhradiť vyrubenú výšku poplatkov a nájomného priamou platbou do

pokladne OcÚ v Stráňavách, prípadne platbou na bankový účet obce 0289696001/5600 do 7 dní
od vzniku pohľadávky.
2.

Ak súčet miestnych poplatkov je vyšší ako 150 €, môže poplatník požiadať správcu daní a

poplatkov o rozdelenie poplatkov na viacero platieb.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia
1.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Stráňavy
dňa ........................ uznesením č. ......./2021

2.

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Stráňavy

3.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Stráňavy č. 2/2020 zo dňa 16.12.2019 o poplatkoch vyberaných v obci
Stráňavy.

4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022.

5.

V Stráňavách dňa 11.11.2021

Ing. Papán Jozef
starosta obce

