OBEC ROŽKOVANY
Obecný úrad č. 106, 082 71 Lipany

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Rožkovany
č. 18/2016 zo dňa 12.12.2016

Poskytovanie služieb na území
obce Rožkovany

Obec Rožkovany v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov
za poskytnuté služby na území obce Rožkovany.
Článok 2
Druhy poskytovaných služieb
Obec Rožkovany poskytuje tieto služby:
a) prenájom miestnosti – zasadačky OcÚ a KD
b) zapožičanie riadov, stoličiek a stolov
c) prepláchnutie verejnej kanalizácie
d) zabezpečenie smetných nádob
e) kopírovanie
f) relácie v miestnom rozhlase
g) odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Článok 3
Prenájom miestnosti
zasadačka obecného úradu ,kultúrny dom
1. Poplatok za prenájom miestnosti – zasadačka obecného úradu, kultúrny dom platí každá právnická a fyzická osoba,
ktorá si miestnosť prenajala.
2. Fyzická alebo právnická osoba je povinná nahlásiť prenájom miestnosti vopred – 14 dní pred termínom akcie.
3. Prenajímateľ zodpovedá za miestnosť po dobu od prevzatia až do odovzdania nájomcovi.
4. Sadzby poplatku :
a) prenájom miestnosti na 24 hod.
27, - € vrátane poplatku za energiu
b) prenájom do 6 hod.
17, -€
5. Od poplatku sú oslobodené miestne organizácie za účelom schôdzi.
6. V prípade poškodenia zariadenia v prenajatej miestnosti náklady na opravu znáša poplatník.
Článok 4
Zapožičanie riadov , stoličiek a stolov
1. Poplatok za zapožičanie riadov, stoličiek a stolov z KD platí fyzická a právnická osoba.
2. Fyzická a právnická osoba je povinná zapožičanie nahlásiť vopred 14 dní pred termínom zapožičania.
3. Sadzby poplatku:
a) zapožičanie do 50 ks riadov, stoličiek, stolov 4,- €
b) zapožičanie 50 ks a viac sa zvyšuje poplatok o 4,- €
4. Prenajímateľ zodpovedá za prenajaté interiérové vybavenie kultúrneho domu od prevzatia do odovzdania
prenajímateľovi.
Článok 5
Prečistenie kanalizácie požiarnou technikou
1. Poplatok za používanie požiarnej techniky platia fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Rožkovany na základe
objednávky za účelom prepláchnutia prípojky k verejnej kanalizácii s výnimkou živelných pohrôm.
2. Sadzba poplatku: 15,- € / hod.
Článok 6
Zabezpečenie smetných nádob
1. Poplatok za zabezpečenie smetných nádob platia fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Rožkovany.
2. Sadzba poplatku je vo výške aktuálnej obstarávacej ceny za smetnú nádobu.
Článok 7
Kopírovanie
1. Poplatok za kopírovanie a faxovanie platia právnické a fyzické osoby.
2. Sadzba poplatku je :
a) kopírovanie jednej strany
10 centov
b) kopírovanie obojstranne
15 centov

Článok 8
Relácie v miestnom rozhlase
1. Poplatok za relácie v miestnom rozhlase platia právnické a fyzické osoby .
2. Sadzba poplatku:
a) za vyhlásenie relácia právnickou osobou , podnikateľom 5 €
b) za vyhlásenie relácie v pracovných dňoch ( občan s trvalým pobytom v obci Rožkovany ) 2 €
c) za vyhlásenie relácie mimo pracovných dní ( občan s trvalým pobytom v obci Rožkovany) 4 €
3. Reláciu je potrebné nahlásiť vopred – 3 dní pre zverejnením s obsahom textu, ktorý má byť zverejnený.
Článok 9
Prečerpanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
1. Producent odpadových vôd vlastniaci alebo užívajúci nehnuteľnosť na území obce Rožkovany, ktorá nie je napojená
na verejnú kanalizáciu môže so súhlasom obce zlikvidovať odpadové vody ich prečerpaním do verejnej kanalizácie.
Prečerpanie odpadových vôd si technicky a fyzicky zabezpečí producent.
2. Poplatok za likvidáciu odpadových vôd spojených s prečerpaním do verejnej kanalizačnej siete v obci Rožkovany
zaplatí vopred do pokladne obce a tento poplatok sa vzťahuje aj na opakované prečerpanie v danom roku.
3. Poplatok sa vypočíta ako súčin počtu osôb v domácnosti a výšky stočného na jednu osobu a rok podľa smerných
čísel spotreby vody v súlade s cenou za m3 schválenou obecným zastupiteľstvom pre príslušný rok.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní služieb na území obce Rožkovany sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní služieb zo dňa 14.12.2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce
Rožkovany č. 166/2016 zo dňa 12.12.2016.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2017.
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PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

