OBEC

DOLNÝ HRIČOV

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove na základe § 6 a § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, zákona č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov, zákona č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č.
416/2001 Z.z. o prechodne niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky v y d á v a pre územie obce Dolný Hričov toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2013

O správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce

§ 1.
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje a bližšie vymedzuje
správne poplatky a poplatky (úhrady) za konanie a pracovné úkony (ďalej len poplatky),
v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu prenesenej štátnej správy vykonávané
Obecným úradom v Dolnom Hričove.
2. Obec Dolný Hričov je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri
výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov.
§2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania vykonávane Obcou Dolný Hričov, ktoré sú
uvedené v sadzobníku správnych poplatkov prislúchajúcemu zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v sadzobníku poplatkov
prislúchajúceho k tomuto VZN a poplatky schválené týmto VZN za úkony vykonávané nad
rámec zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sadzobníka k nemu,
špecifikované v sadzobníku tohto VZN.
§3
Poplatník
1. Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo
konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva, alebo konanie uskutočňuje.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§4
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1/, 2/, 3/ zák. č.
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.
§ 4 zák. č. 145/1995:
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov
podľa XVI. časti sadzobníka,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej
republiky,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie
osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že
je zaručená vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných
právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa
osobitného predpisu,
c) o priestupkoch,
d) o správnych deliktoch,

e) o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
f) o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo
fyzickými osobami za úhradu.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku
živelnej pohromy.
(4) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva
alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§5
Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.
Sadzobník poplatkov tvorí súčasť tohto VZN..
§6
Platenie poplatkov
Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce, poštovou poukážkou,
prípadne prevodom z účtu v peňažných ústavoch na bankový účet obce.
§7
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
1. Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje
k vykonaniu úkonu, alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách
sadzobníka, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním
vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo
v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu
na jeho zaplatenie.
2. Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto VZN nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná
a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa
nemožno odvolať.
§8
Vrátenie poplatku
1. Ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo
ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, obecný úrad
v Dolnom Hričove ho v plnej výške vráti, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je
ustanovené inak.
2. Poplatok podľa odseku 1. vráti obecný úrad najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa
má poplatok vrátiť.
3. Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka
Obecný úrad v Dolnom Hričove môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku,
najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku.
4. Nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka,
v ktorom bol poplatok zaplatený.
§9
Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom
v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy Obce Dolný Hričov

SADZOBNÍK POPLATKOV za pracovné výkony vykonávané Obecným úradom v Dolnom Hričove
a organizáciami samosprávy Obce Dolný Hričov
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

vyhotovenie fotokópií textu:
- formát A4 jednostranne
- formát A4 obojstranne
- formát A3 jednostranne
- formát A3 obojstranne
odoslanie faxu:
- v rámci SR – do formátu A4 za každú stranu
- mimo územia SR do formátu A4 za každú stranu
vyhlásenie v miestnom rozhlase:
- pre zárobkovú činnosť
- jubilanti (s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov)
zverejnenie oznamu:
- v káblovej televízii
- na webovej stránke obce
- na vývesných tabuliach obce
kultúrny dom:
- prenájom sály (s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov)
- prenájom sály (bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov)
- paušál + skutočná spotreba energií v letnom období
- paušál + skutočná spotreba energií v zimnom období
- požičanie riadu komplet :
pod 40 ks
od 40-70 ks
nad 70 ks
- požičanie obrusov
žiadosť o predĺženie lehoty na podanie priznania u daní a poplatkov:
- občan
- podnikateľský subjekt, právnická osoba
upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti:
- 1.výzva
- 2.výzva
poplatky Miestnej prevádzke prác a služieb:
- použitie stroja
- použitie náradia
- použitie náradia
- kosenie trávy
povolenie na vydanie rozkopávky miestnej komunikácie:
- fyzická osoba (do 3 dní)
- fyzická osoba (nad 3 dni)
- právnická osoba (do 3 dní)
- právnická osoba (nad 3 dni)
povolenie na výrub stromov
- fyzická osoba
- právnická osoba
prenájom priestorov športového areálu:
- s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov - záloha
- prenájom s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov
- prenájom bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov
zapožičanie stolov, lavíc (1 súprava= 1 stôl+2lavice)
zapožičanie stanov, prístreškov
zapožičanie iné

0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,40 €

/strana
/strana
/strana
/strana

0,50 €
1,50 €

/strana
/strana

3,00 €
bez poplatku

/oznam

0,10 €
0,10 €
0,10 €

/deň/oznam
/deň/oznam
/deň/oznam

10,00 €
20,00 €
5,00 €
6,60 €

/deň
/deň
/deň
/deň

6,60 €
8,30 €
10,00 €
1,30 €

/ kus

0,50 €
3,00 €
3,00 €
30,00 €
20,00 €
5,00 €
15,00 €
5,00 €

/hod.
/hod.
/deň
/hod.

9,50 €
16,50 €
50,00 €
115,00 €

/povolenie
/povolenie
/povolenie
/povolenie

10,00 €
100,00 €

/povolenie
/povolenie

35,00 €
5,00 €
50,00 €
20,00 €
3,00 €
3,50 €
3,00 €

/deň
/deň
/súprava/deň
/l ks/deň
/1ks/deň

Sadzbu poplatkov je možné znížiť, alebo odpustiť vo výnimočných prípadoch na základe rozhodnutia
starostu obce.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa osobitných predpisov zák. č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov.
2. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.
3. Ak toto VZN neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zák. č. 145/1995 Zb.
v znení neskorších predpisov.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove.
5. Schválením VZN o správnych poplatkov č. 1/2013 sa ruší VZN o správnych poplatkoch č.
4/2009 schválené dňa 11.12.2009 uznesením č. 9/2009.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.3/2013 dňa 04.09.2013
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Vladimír Sadloň
starosta obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

