Obec Trenčianske Bohuslavice
913 07 Trenčianske Bohuslavice č.135, IČO 00312061

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 8/2020,
o poplatkoch za služby poskytované obcou

Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

16. 11. 2020

VZN schválené obecným zastupiteľstvom v dňa:

02. 12. 2020

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

07. 12. 2020

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3., § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 8 /2020,

o poplatkoch za služby poskytované obcou

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Obec Trenčianske Bohuslavice vyberá poplatky za tieto služby:
a) za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
b) za odpadovú nádobu
c) za služby nákladným vozidlom Trambus
d) za služby fekálnym vozidlom TATRA 815 CAS 11
e) za služby hydraulickým rýpadlom POCLAIN
f) za služby minibusom
g) za použitie športovej haly, športového areálu a kolkárne
h) za prenájom vibračnej dosky
i) prenájom záhradného pivného setu
j) prenájom párty stanu
2. Príjem z poplatkov za služby sú príjmom rozpočtu obce.

Článok 2
Sadzba poplatkov
1. Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:
a) predaj zeleniny, ovocia a výpestkov, potravín, hydiny, predaj textilu, obuvi
a priemyselného tovaru, vyhlásenie o službe
8,00 €
b) vyhlásenie pre firmy a pracovné agentúry
10,00 €
2. Poplatok za odpadovú nádobu je 100 % obstarávacej ceny
3. Poplatok za služby nákladným vozidlom Trambus:
a) preprava do 5 km
40,00 €/hod
b) preprava nad 5 km + prestoje
2,00 €/km
c) prestoje ( aj každých začatých 15 minút)
1,50 €/15 min.
d) za každé pristavenie vozidla mimo pracovného času vodiča 15,00 €

4. Poplatok za služby fekálnym vozidlom TATRA 815 CAS 11
a) poplatok za jeden vývoz odpadu zo žúmp na čističku odpadových vôd do Nového Mesta n/V
z obce Trenčianske Bohuslavice
44,00 €
z obce Štvrtok
62,00 €
z obce Ivanovce
73,00 €
z obce Melčice – Lieskové
105,00 €
z obce Haluzíc
65,00 €
z obce Bošáca
68,00 €
z obce Zemianske Podhriadie
73,00 €
z obce Zabudišová
91,00 €
z obce Nová Bošáca
99,00 €
z obce Moravské Lieskové
73,00 €
b) poplatok za jeden vývoz odpadu zo žúmp na čističku odpadových vôd do Nového Mesta n/V
právnické osoby a podnikatelia
z obce Trenčianske Bohuslavice
55,00 €
z obce Bošáca – Bošácka pálenica do Veľkých Bieroviec
83,00 €
z obce Moravské Lieskové pálenica do Veľkých Bieroviec 83,00 €

c) poplatok za prečerpávanie odpadu, pretláčanie kanalizácie bez odvozu odpadu na čističku:
za použitie vozidla
50,00 €
5. Poplatok za služby hydraulickým rýpadlom POCLAIN
pracovný deň
sobota, nedeľa, sviatok
6. Poplatok za služby minibusom:
pracovný deň, sobota nedeľa, sviatok
stojné v pracovný deň
stojné sobota, nedeľa, sviatok
zľava pre ZŠ a MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca v znení uzn. OZ TB
č. 84/2015

22,00 €
25,00 €

1,00 €/km
5,00 €/hod.
6,60 €/hod.
100,00 %

7. Poplatok za použitie športovej haly, kolkárne a športového areálu
a) právnické osoby a podnikatelia – športové využitie
športová hala
250,00 €/ 1 deň + spotreba energií
športový areál
450,00 €/ 1 deň + spotreba energií
kolkáreň
200,00 €/ 1 deň + spotreba energií
zasadačka na tribúne + kuchyňa
100,00 €/ 1 deň + spotreba energií
b) Fyzické osoby - – športové využitie
športová hala
20,00 €/ hod.
kolkáreň
15,00 €/ hod.
c) fyzické osoby – spoločenské využitie
športová hala
60,00 €/ 1 deň + spotreba energií
kolkáreň
70,00 €/ 1 deň + spotreba energií
použitie zasadačka na tribúne + kuchyňa
75,00 €/ 1 deň + spotreba energií

d) Poplatok za predaj cukroviniek a hračiek – športový areál 25,- €/ 1 deň
poplatok za predaj rýchleho občerstvenia – športový areál 50,- €/ 1 deň
e) Poplatok za použitie sa hradí vopred v plnej výške
f) Poplatky sú stanovené za predpokladu, že sa športová hala a kolkáreň nevykuruje.
8. Poplatok za zapožičanie:
prenájom vibračnej dosky
prenájom záhradného pivného setu (1x stol + 2 ks lavičky)
prenájom párty stanu

30,00 €/ 1 deň
5,00 €/ 1 deň
20,00 €/ 1 deň

Článok 3
Záverečné ustanovenia

Dňom nadobudnutia tohto všeobecného záväzného nariadenia č. 8/2020 sa ruší všeobecné záväzné
nariadenie Obce Trenčianske Bohuslavice č. 4/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou.

V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa 07. 12. 2020

........................................
Darina Jurigová
starostka obce

