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Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Ružbachoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c / Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o poplatkoch za úkony vykonávané Obecným
úradom Vyšné Ružbachy a prenájom majetku obce
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom
Vyšné Ružbachy.
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 v hotovosti do pokladne Obecného úradu Vyšné Ružbachy. Úhrnný
poplatok vyšší ako 166,00 € je možné zaplatiť aj bezhotovostným prevodom na účet
obce alebo poštovou poukážkou.
4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení
poplatku v hotovosti vydá Obecný úrad Vyšné Ružbachy potvrdenie o zaplatení
poplatku.
Článok II.
Sadzobník poplatkov
1. Poplatky v obecnej knižnici
a) Zápisné za kalendárny rok - dospelý
b) Zápisné za kalendárny rok - študent
c) Zápisné za kalendárny rok - dieťa

1,35 €
0,65 €
0,35 €

2. Poplatky v miestnom rozhlase
a) Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
7,00 €
Od poplatku sú oslobodené relácie zadávané Obecným úradom, Obecným hasičským
zborom Vyšné Ružbachy, ZŠ, MŠ, zdravotníctvom, políciou a ostatnými štátnymi
orgánmi.
3. Poplatky pri evidencii obyvateľstva
a) Vydanie potvrdenia o počte členov v rodinnom dome, byte
b) Overovanie podpisu
c) Overovanie podpisu v teréne v obci
d) Overovanie listiny
e) Potvrdenie o pobyte

2,00
2,00
4,00
2,00
5,00

4. Prenájom majetku obce
a) Prenájom miestneho kina
b) Prenájom traktorovej vlečky

30,00 € / deň
10,00 € / deň

€
€
€
€/strana
€

c) Prenájom snežnej frézy
d) Prenájom športovej haly:
- športové oddiely so sídlom vo Vyšných Ružbachoch
- jednorazové individuálne prenájmy
- športové turnaje bez využitia šatne
- športové turnaje s využitím šatne
e) Prenájom motorovej píly
f) Prenájom zváračky
g) Kosenie krovinorezom
h) Prenájom a obsluha traktora KUBOTA
i) Prenájom a obsluha kosačky
j) Prenájom a obsluha malotraktora + bubnová kosačka
k) Prenájom a obsluha traktora ZETOR + vlečky
l) Použitie hasičskej techniky TATRA 148 CAS 2 :
- za účelom vyčistenia miestnej komunikácie
- za účelom vývozu úžitkovej vody
m) Prenájom prívesného vozíka – do 4 hodín
- do 10 hodín
- každý ďalší začatý deň
5. Poplatky pri všeobecnej správe
a) Kopírovanie A4 jednostranne
b) Kopírovanie A4 obojstranne
c) Kopírovanie A3 jednostranne
d) Kopírovanie A3 obojstranne

20,00 € / mhod.
4,00 € / hod.
14,00 € / hod.
20,00 € / hod.
25,00 € / hod.
20,00 € / deň
20,00 € / mhod.
20,00 € / mhod.
30,00 € / mhod.
20,00 € / mhod.
20,00 € / mhod.
25,00 € / mhod.
30,00 €/hod.
70,00 €/hod.
10,00 €
15,00 €
20,00 €
0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,40 €

6. Poplatky za pracovné úkony
a) Potvrdenia

2,00 €

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať podľa zákona
č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2. Toto nariadenie bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Vyšné
Ružbachy dňa 25.06.2020.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 04.08.2020 .

Mgr. Peter Martinek
starosta obce

