Všeobecne záväzné nariadenie
obce Jánovce
č. 2/2019

o správnych poplatkoch vyberaných obcou Jánovce

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v obci Jánovce podľa § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov podľa zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch, vydáva pre územie obce Jánovce toto

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
o správnych poplatkoch vyberaných obcou Jánovce
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Jánovce
2. Predmetom poplatkov sú úkony a konania vykonávane Obcou Jánovce, 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. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN tvorí Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané
Obecným úradom Jánovce

§2
Poplatník
1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo
v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§3
Oslobodenie od poplatkov
1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1, 2, 3, 4, 5 zákona
NR SR č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

§4
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
1. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu
organizáciou samosprávy, ak toto nariadenie v zákone NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení noviel
neustanovuje inak.
2. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti do pokladne obce.
3. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú platné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku v
hotovosti vydá Obecný úrad v Jánovciach potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkoch majúcich
povahu správnych poplatkov sa v rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedie údaj o platení a o sume
poplatku. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní od dňa
doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Ak poplatky nebudú zaplatené

podľa tohto zákona, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu sa
nemožno odvolať.

§8
Vrátenie poplatku
1. Obecný úrad v Jánovciach je povinný vrátiť poplatok, ktorý vybral v plnej výške, ak sa
nemohol úkon vykonať alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok
zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie
je ustanovené inak.
2. Poplatok podľa § 5 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. v znení noviel Obecný úrad v Jánovciach
vráti najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že má poplatok vrátiť.
3. Ak sa úkon nevykonal zo zavinenia poplatníka, Obecný úrad v Jánovciach poplatok nevráti.

§9

Záverečné ustanovenia
1. Ostatné správne poplatky upravuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný a schválený na 2. riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o správnych poplatkoch vyberaných obcou nadobudne
právnu účinnosť 15 dní odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 3/2015 o miestnych a správnych poplatkoch vyberaných obcou zo dňa
03.12.2015, schválené uznesením č. 7/2015.
Vyvesené dňa: 26.03. 2019
Zvesené dňa: 11.04.2019

V Jánovciach, dňa 25.03.2019

Mgr. Jozef Čechovič
starosta obce

PRÍLOHA Č.1 SADZOBNÍK POPLATKOV
Obecné zastupiteľstvo n a v r h u j e vyberanie nasledovných poplatkov:
1. Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase ............................................................. 4,00 €
Cena za reláciu sa vyberá v hotovosti vopred. Spoločenské organizácie pôsobiace na
území obce sú oslobodené, taktiež oznam o úmrtí a o podujatiach neziskových
organizácií.
2. Oznam zverejnený na úradnej tabuli (oznam, plagát, reklama).........................4,00 €
3. Zaslanie zostručneného textu cez SMS správu ..................................................1,00 €
4. Poplatok za vystavenia potvrdenia......................................................................3,00 €
Poplatok platí FO alebo PO za vystavenie jedného potvrdenia Obecným úradom
Jánovce
5. Poplatok za napísanie žiadosti pre osobné potreby občana...............................2,00€
6. Nálepka na smetnú nádobu...................................................................................0,50€
7. Kopírovacie služby
formát A4................................................................................................................0,10 €
formát A3................................................................................................................0,20 €
Dôchodcovia nad 65 rokov a držitelia ZŤP preukazu sú oslobodení od poplatku
8. Vydanie výpisu z uznesenia obecného zastupiteľstva........................................2,00 €
9. Povolenia
na terénne úpravy....................................................................................................5,00 €
na podujatia ako zábavy, diskotéky ......................................................................15,00 €
10. Vydanie súpisného čísla .......................................................................................5,00 €
11. Poplatok za prenájom:
Veľká sála kultúrneho domu:
za kar v letnom období ........................................................................................20,00 €
za kar v zimnom období ......................................................................................35,00 €
za zábavu, rodinnú oslavu, diskotéku v letnom období .......................................50,00 €
za zábavu, rodinnú oslavu, diskotéku v zimnom období .................................... 80,00 €
za účelom cvičenia v letnom období ..................................................................... 5,00 €
za účelom cvičenia v zimnom období ................................................................. 10,00 €
za účelom výstavy v letnom odbobí......................................................................10,00 €
za účelom výstavy v zimnom období .................................................................. 15,00 €
Kuchyňa v kultúrnom dome:
v letnom období ....................................................................................................15,00 €
v zimnom období ..................................................................................................20,00 €
Futbalové ihrisko:
s osvetlením ..........................................................................................................20,00 €
bez osvetlenia .......................................................................................................15,00 €
Prenájom hudobnej aparatúry..........................................................................20,00 €
Prenájom obrusov..........................................................................................0,50€/ kus
Prenájom pivnej sady (1x stôl, 2 x lavička) .......................................................4,00 €
Prenájom nožnicových stanov.....................................................................20,00€/kus

