
OBEC  STAKČÍN 

SNP  574/6, 067 61  Stakčín 
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE  OBCE   STAKČÍN 

číslo 1/2016 
 

KTORÝM SA URČUJÚ POPLATKY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ  OBCOU STAKČÍN 

Obecné zastupiteľstvo v Stakčíne na základe ustanovenia § 6, odst. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce 

Stakčín toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ : 

Čl. 1 

Služby poskytované traktorom 

 kosenie 

 oranie 

 bránenie  

 prevoz materiálu 

 odhŕňanie snehu  

 

Čl. 2 

Služby poskytované krovinorezmi a rotačnými kosačkami 

 krovinorezy 

 rotačné kosačky 

Čl. 3 

Služby poskytované požičaním pódia, lavičiek a veľkorozmerného stanu 

 pódium 

 lavičky 

 veľkorozmerný stan 

Čl. 4 

 Služby poskytované na OcÚ 

 faxové služby 

 kopírovanie 

 vyhlásenie relácie  v miestnom rozhlase 
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Čl. 5 

Služby poskytované prenájmom obecných budov a pozemkov 

 prenájom spoločenskej miestnosti   kultúrneho domu 

 prenájom zasadačky OcÚ 

 prenájom nebytových priestorov 

 prenájom pozemkov v intraviláne obce slúžiacich  na nepoľnohospodárske účely  

 prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely občanom obce  

 prenájom verejných priestranstiev na trhové miesto 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

Poplatky sú príjmom obce. Poplatky za prenájom spoločenskej miestnosti  kultúrneho domu sa 

platia pred uskutočnením akcie. Oslobodené od poplatkov za prenájom spoločenskej miestnosti 

kultúrneho domu  na schôdze alebo podobné akcie  sú: ZŠ s MŠ Stakčín, neziskové organizácie 

pôsobiace v obci Stakčín a cirkvi pôsobiace v obci Stakčín.  

Poplatky môže odpustiť  v prípadoch osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo. 

 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.11.2015. 

VZN bolo schválené uznesením č. 119/2015  dňa  17.12.2015. 

VZN bolo po schválení OZ vyvesené na úradnej tabuli obce dňa  17.12.2015. 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016. 

Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č.2/2012. 

Poplatky za jednotlivé  služby sú uvedené v prílohe č. 1  

 

 

 

 

Ján Kerekanič,  

                                                                                                                            starosta obce Stakčín 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA Č. 1/2016  

 Cenník k VZN č. 1/2016 

1. Poplatok za služby poskytované traktorom: 

 kosenie – 16,00  €/1 hod., (za kosenie do 15 minút – 4,00  €, za každých ďalších začatých 15 

minút ďalšie 4,00 €),  k cene za poskytnutú službu v intraviláne obce sa za presun pripočíta aj 

čiastka  vo výške 2,00  € za každých aj začatých 15 minút, v prípade poskytnutia služby mimo 

intravilánu obce Stakčín sa k cene za poskytnutú službu pripočíta aj čiastka za presun vo výške 

0,80 €/1 km,   

 oranie  a bránenie – 16,00 €/1 hod, (za oranie alebo bránenie do 15 minút – 4,00 €, za každých 

ďalších začatých 15 minút ďalšie 4,00  €),  k cene za poskytnutú službu v intraviláne obce sa za 

presun pripočíta aj čiastka  vo výške 2,00 € za každých aj začatých 15 minút, v prípade 

poskytnutia služby mimo intravilánu obce Stakčín sa k cene za poskytnutú službu pripočíta aj 

čiastka za presun vo výške 0,80 €/1 km,   

 prevoz materiálu – 1,00  €/1 km, k prevozu sa pripočíta aj nakladanie a vykladanie materiálu – 

8,00 €/1 hod, (za každých začatých 15 minút 2,00  €)  

 odhŕňanie snehu – 16,00  €/1 hod., (za odhŕňanie snehu do 15 minút – 4,00 €, za každých 

ďalších začatých 15 minút ďalšie 4,00  €),  k cene za poskytnutú službu v intraviláne obce sa za 

presun pripočíta aj čiastka vo výške 2,00 € za každých začatých 15 minút,  v prípade 

poskytnutia služby mimo intravilánu obce Stakčín sa k poplatku pripočíta aj presun traktora 

0,80 €/1 km. 

 

2. Poplatky za služby poskytované za kosenie krovinorezmi a rotačnými kosačkami 

 3,00  € za každých aj začatých 15 minút 

3.  Poplatky za požičanie pódia, lavičiek a veľkorozmerného stanu 

 za požičanie pódia –20,00  €/1 deň 

 za požičanie lavičiek - 0,50 €/1deň/1 ks lavičky 

 za požičanie veľkorozmerného stanu + montáž a demontáž odborne spôsobilou osobou + 7 

členná montážna skupina 

Poplatky za služby spojené s požičaním stanu podľa sekcií na dobu do päť dní: 

sekcia 10m x 5 m – 150,00 €;  sekcia 10m x 10m – 250,00  €;  sekcia 10m x 15m – 350,00  €; sekcia 

10m x 20m – 450,00 €;  sekcia 10m x 25m – 550,00  €; sekcia 10m x 30m – 650,00  €;  sekcia  10m x 

35m – 750,00 €; sekcia 10m x 40m – 850,00 €; 10m x 45m – 950,00 €, 10m x 50m – 1050 €.  

Od päť dní do desať dní sa k uvedeným poplatkom za jednotlivé sekcie pripočíta 20%, od 

jedenásť  dní do dvadsať dní sa k uvedeným poplatkom za jednotlivé sekcie pripočíta 30% a za 

požičanie stanu od dvadsaťjeden dní do tridsať dní sa k uvedeným cenám pripočíta 40%.  

- nájomca si na vlastné náklady zabezpečí dopravu a stráženie stanu   

4. Poplatky za služby poskytované na OcÚ 

 faxovanie 1 strany listu - 0,33 € 

 kopírovanie 1 strany  listu - 0,07 € 



 za vyhlásenie relácie  v miestnom rozhlase – 6,00  €/1 vyhlásenie 

 

5. Poplatky za služby  poskytované prenajímaním nehnuteľností 

 

 spoločenská miestnosť  kultúrneho domu – prenájom  za každú aj začatú hodinu – 20,00 €, 

v prípade prenájmu na tanečnú zábavu alebo diskotéku bude prenájom za každú aj  začatú 

hodinu 30,00  € 

 na svadobnú hostinu, prenájom na piatok až pondelok 

 spoločenská miestnosť kultúrneho domu s príslušenstvom (chodba, toalety, malá spoločenská 

miestnosť, kuchynka a šatňa) na svadobné hostiny -  130 € + poplatky za skutočný odber 

plynu, elektrickej energie,  vodného a stočného zvýšené o 10% 

 na spoločenské stretnutia, krstiny... 

 malá spoločenská miestnosť s príslušenstvom (toalety, kuchynka) – 3O € + poplatky za 

skutočný odber plynu, elektrickej energie,  vodného a stočného zvýšené o 10% 

 

 zasadačka OcÚ – prenájom  za každú začatú 1 hodinu – 8,00  €/1 hod. 

 kancelárske priestory nevykurované – 12,00 €/ 1 m²/1 rok 

 kancelárske priestory vykurované – 15,00  €/1 m²/1 rok 

 výrobné priestory nevykurované – 10,00  €/1 m²/1 rok 

 ostatné priestory nevykurované – 6,70  €/1 m²/1 rok 

 Obecný dom - OZS hlavné priestory vykurované – 13,30 €/1 m²/1 rok + spotrebovaná el. 

energia, voda, teplo a vývoz TKO 

 Obecný dom  - OZS - ostatné priestory vykurované – 8,30 €/1 m²/rok + spotrebovaná el. 

energia, voda, teplo a vývoz TKO 

 Obecný dom - kancelárske priestory vykurované – 40,00 €/1m²/rok    

 pozemky v intraviláne obce slúžiace na nepoľnohospodárske účely  – 1,00 €/1 m²/ rok 

 pozemky slúžiace na poľnohospodárske účely občanom obce – 0,03 € /1 m²/ rok 

 verejné priestranstvo určené na prenájom na trhové miesto – 0,50 €/1 m²/4 hod., nájomca musí 

prenajať min. 10 m² verejného priestranstva, za  viac ako 4 hod. denne je poplatok 0,70 €/1m²  

 

6. Poplatky za požičanie riadu:  

 Obrus      1€/ks 
 Pohár 60 ml     0,05€/ks 
 Pohár 260 ml     0,05€/ks 
 Pohár 300 ml     0,05€/ks 
 Príbor na HJ     0,05€/ks 
 Príbor na PJ     0,05€/ks 
 Tanier H     0,05€/ks 
 Tanier P     0,05€/ks 
 Tanier D     0,05€/ks 
 Tanier oválny     0,10€/ks   
 Šálka, podšálka, KL    0,10€/ks 
 Šálka na čaj     0,05€/ks 
 Polievková misa + naberačka   0,10€/ks 
 Kompótová misa    0,10€/ks 
 Košík na pečivo                  0,05€/ks 
 Korenička     0,05€/ks 
 Stojan na zákusky    0,20€/ks 
 Hrniec nerezový 70 l    1€/ks 



 Hrniec nerezový 50 l    1€/ks 
 Hrniec nerezový 26 l    1€/ks 
 Kastról nerezový 36 l    1€/ks 
 Kastról nerezový 32 l    1€/ks 
 Panvica teflónová 28 cm   1€/ks 
 Panvica nerezová 28 cm   1€/ks 
 Varič na vodu 12 l    2€/ks 

 
V prípade poškodenie alebo straty sa obci uhradí nadobúdacia cena. 
 


