
 

Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na  

                                                  Obecnom úrade v Záhorskej Vsi 

/príloha č. 2 k VZN č. 1/2011/ 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi podľa § 6 odst. 1 zák. č. 48l/92 Zb. o obecnom 

zriadení – úplné znenie zák. č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 

nariadenie: 

 

 

Článok 1 

 

 1.   Toto nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom 

      v Záhorskej Vsi. 

 2.  Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný  úkon, 

      alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 

3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo  v  

      hotovosti. 

4. Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení pop-  

latku v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkov, ktoré 

majú povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedie údaj 

o zaplatení a sume poplatku. 

 

 

 

Článok 2 

Sadzobník poplatkov     

  

     Poplatky za odpady – uloženie odpadov na miestnu skládku: 

     Za vývoz zeminy a stavebného odpadu na rekultiváciu smetiska – traktorová vlečka 

        

            

       veľká  vlečka                                  30 € 

       pre organizácie veľká vlečka            40 € 

       miešačka                                            8 € 

       výkopové práce                                         30 €/hod. 

  výsuvný rebrík                  16 €/deň 

  drtička s traktorom      10 €/polhodina 

  kosenie trávy  kosačkou                     0,20 €/m² 

  kosenie trávy traktorom         0,20 €/m²  

             

 

      

 

 

 

 

 



 

Poplatky za odpady – vývoz fekálií do ČOV : 

 

 majitelia žúmp :         fyzické osoby          26,00 € 

                                                                                    

               právnické osoby      30,00 € 

          

       

           

 minimálny ročný poplatok za vývoz fekálií: 

 

                                   domácnosť :                                   40,00 € /platba 2x ročne) 

                                   samostatne žijúci dôchodca:           22,00 € (platba 1x ročne) 

 

 

Ročný poplatok za vývoz fekálií sú povinné platiť všetky domácnosti, vrátane domácností, 

ktoré si vývoz fekálií nezabezpečujú fekálnym vozom obecného úradu. Ročný poplatok 

zahŕňa len dva vývozy fekálnym vozom za rok. 

 

Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Záhorskej Vsi, ktorí majú vyrovnané všetky 

podlžnosti voči OÚ, bude poskytnutá zľava 50% z poplatkov. 

 

 

 Poplatky za ďalšie úkony 

 Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase                       2,00 € 

 Miesto na trhovisku -1 miesto /prístrešok/   5,00 €/1 hod 

 Vyhotovenie fotokópie formát A4                                  0,13 €/za 1 list a stranu 

 Vyhotovenie fotokópie formát A3                                  0,27 €/za 1 list a stranu 

 Používanie faxu OcÚ     0,70 € 

 Poplatok za vstup na cintorín pre firmy   5,00 € 

 

 

Prenájom miestností KD  

 

  obyvateľ obce   organizácia 

         Veľká sála 35,00 €   60,00 €                       

         Kuchyňa  15,00 €                          30,00 € 

         Malá sála       10,00 €                             20,00 € 

         Vstupná hala   5,00 €                            10,00 € 

 

     

         Ku každému prenájmu sa pripočítava skutočná  spotreba el. energie, plynu, vody 

a odpad. 

    Zapožičanie inventáru /taniere, príbory, poháre, obrusy.../ podľa platného cenníka.  

    Zábava poriadaná súkromnými osobami a osobami bez trvalého pobytu  500 €  

        /  pričom sa po ukončení  akcie sa vráti suma  100 € ak sa nepoškodí žiaden majetok        

            V KD/. 

  

 

 



 

 

   

      Spoločenské organizácie: 

- Rybársky spolok Morava 

- Uhranská perla 

- FC Záhoská Ves 

- Dobrovoľný hasičský zbor 

- Poľovné združenie Rozkvet 

Budú platiť len spotrebované energie: el. energiu, plyn, vodu, odpad a za znehodnotený 

majetok.  

         

  Pri akciách poriadaných OcÚ (Fašiangy, ples OcÚ, Uhranský somíc – nebudú platiť ani  

       energie)   

  

       Poplatok za prepožičanie inventára z KD je      2% z nadobúdacej ceny 

 

  Poplatok za požičanie lešenia je 30 €/deň - pre obyvateľov s trvalým pobytom    

v Záhorskej Vsi, ktorí majú vyrovnané všetky podlžnosti voči OÚ, bude poskytnutá zľava 

50% z poplatku. 

                                                                                                                                                                                

          

 

       Ostatné správne poplatky budú spoplatňované podľa zákona č. 583/2003 Z.z. a podľa 

zákona č.145/95 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

          

  Sadzobník je neoddeliteľnou súčasťouVZN č. 1/2011, ktoré bolo schválené dňa 

19.12.2011, uznesením č.146/2011. 

  Vydaním tohto sadzobníka stráca platnosť sadzobník z 20.12.2010. 

 

 

          V Záhorskej Vsi, dňa 28.11. 2011 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                            JUDr. Šimkovič  Boris 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

  vyvesené dňa: 29.11.2011     zvesené dňa: 15.12.2011 

   

                                                          

 

                                                                                                                    

 

 

 



 


