Obecné zastupiteľstvo v Obci Belá nad Cirochou, na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo a prijalo uznesenie č.
31/2012 pre územie obce Belá nad Cirochou, ktorým sa stanovujú poplatky za služby
poskytované Obecným úradom v Belej nad Cirochou:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BELÁ NAD CIROCHOU
č.

2 / 2012

o poplatkoch za služby
poskytované Obecným úradom v Belej nad Cirochou

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce
od 20.06.2012 do 12.07.2012
VZN bolo schválené Obecných zastupiteľstvom obce v Belej nad Cirochou
dňa 12.07.2012 uznesením č. 31/2012 ako VZN č. 2/2012
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. vyvesené na úradnej tabuli obce
od 13.07.2012 do 30.07.2012

Čl. l
Úvodné ustanovenia
(l) Toto nariadenie upravuje poplatky za doplnkové služby poskytované Obecným úradom v Belej
nad Cirochou (ďalej len „obecný úrad“) pre právnické alebo fyzické osoby.
(2) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť bola spoplatňovaná služba
poskytnutá.
(3) Poplatky sa platia v hotovosti do pokladnice obecného úradu.
(4) Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy, a sú splatné ihneď po poskytnutí požadovanej
služby. Obecný úrad môže podľa povahy veci vybrať za službu zálohu už pred jej poskytnutím, najmä
u služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod.

Čl. 2
Sadzby poplatkov
(l) Obecný úrad vyberá poplatky za tieto doplnkové služby:
l. Práca a služby poskytované vozidlom Liaz:
- doprava, vývoz komunálneho odpadu, preprava materiálu l km .............1,20 €
- nakládka, vykládka
- stojné za kaž. zač. 15 min.

l hod. ............22,– €
5,50 €

2. Práca a služby poskytované vozidlom Avia:
- doprava materiálu

l km ............... 0,85 €

- nakládka, vykládka

l hod.............. 16,00 €

- stojné za kaž. zač. 15 min.

4,00 €

3. Práca a služby poskytované malotraktorom:
- doprava materiálu
- stojné za kaž. zač. 15 min.

l Mh ...............12,00 €
3,00 €

4. Práca a služby poskytované pásovým rýpadlom:
WACKER NEUSON 2404 VDS
- výkopové práce
- stojné za kaž. zač. 15 min.

l Mh................ 20,00 €
5,00 €

5.Práca a služby poskytované CATERPILAR CAT 226 B2:
- nakladanie kolesovým rýpadlom, práce

l Mh...............16,00 €

- stojné za kaž. zač. 15 min.

4,00 €

6. Vibračné dusadlo BS 60-2i:
- denné nájomné /l – 5 dní/

24,90 €

- práca s obsluhou

10,00 €/ l hod.

- požičanie bez obsluhy

5,00 € / 1 hod.

7. Vibračná doska VP 2050:
- denné nájomné /1 – 5 dní/

23,30 €

- práca s obsluhou

10,00 €/ l hod.

- požičanie bez obsluhy

5,00 € / 1 hod.

8. Rezačka asfaltu:
- denné nájomné /l – 5 dní/

27,30 €

- diamantový rezný kotúč

49,80 €

- práca s obsluhou

5,00 €/ l bm

(2) Prenájom iných vecí, ktoré sú vo vlastníctve obce, je možné len príležitostne a krátkodobo,
pričom výšku nájmu určí starosta obce primerane hodnote zapožičanej veci a dobe zapožičania.
(3) Nájomca zodpovedá za vrátenie zapožičanej veci v pôvodnom stave, pričom v plnej výške
zodpovedá za vzniknutú škodu.
(4) Ak požiada právnická alebo fyzická osoba obecný úrad o poskytnutie inej služby,
nepomenovanej v tomto nariadení, rozhodne o jej poskytnutí a spoplatnení starosta obce.

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
(l) Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Belej nad Cirochou na svojom zasadnutí dňa
12.07.2012 uznesením č. 31/2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyvesení na úradnej
tabuli obce.
V Belej nad Cirochou, 20. júna 2012
Ján V a j d a
starosta obce

