
              OBEC  ZEMPLÍNSKE  JASTRABIE 
                    Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie   

          

                       N Á V R H  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 

           o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby  

                                          v obci Zemplínske Jastrabie 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  14.03.2023                                                          

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 14.03.2023                                     

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 14.03.2023                                             

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                                         

Pripomienky zasielať: 

- Písomne na adresu: Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie 

- Elektronicky na adresu: obec@zemplinskejastrabie.sk 

Doručené pripomienky (počet) :  0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo uskutočnené dňa:    0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:    0 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

  Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Zemplínskom Jastrabí dňa:  

 pod č.:   

  VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Zemplínske Jastrabie    dňa:           

  VZN zvesené z úradnej tabule obce Zemplínske  Jastrabie    dňa:   

  VZN nadobúda účinnosť dňom:   

   

úradná pečiatka  

s erbom obce  

 

za obec :   RNDr. Daniel Kenderka  

                                                                                                                                        starosta obce       

                                   

mailto:obec@zemplinskejastrabie.sk


Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí  podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto Všeobecne  

záväznom nariadení (ďalej len VZN):  

  

PRVÁ ČASŤ  

§1  

Úvodné ustanovenie  

  

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov za       

služby v obci Zemplínske Jastrabie  pre nasledujúce obdobie.  

2) Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie, alebo  v 

záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.  

3) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch alebo v hotovosti do  pokladne obce.  

4) Poplatky sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri poplatku v hotovosti vydá poverená 

pracovníčka Obce potvrdenie  o zaplatení poplatku.   

 

DRUHÁ ČASŤ  

§2  

Správa poplatkov  

  

1) Správu poplatkov za služby v katastrálnom území Zemplínske Jastrabie vykonáva Obecný úrad 

Zemplínske Jastrabie  

                                                                                 TRETIA ČASŤ  

 §3  

  

Druh poplatku a  výška poplatku   

 

1) V obci Zemplínske Jastrabie sa budú vyberať tieto poplatky :  

 

 



Por 

.č.  

Druh poplatku  Účel a cena za jednotku  

  
1.  

  
Poplatok za prenájom   
Kultúrneho 
domu 

 pre FO a PO  
svadba, oslavy ,ples a iné akcie            300 EUR /akcia  
                                                                   100 EUR /každý začatý deň  
Občania s trvalým pobytom v obci Zemplínske Jastrabie, ktorí nemajú 
pozdĺžnosti voči obci – 50% zľava  
 
predajná akcia                                         15 EUR /každá začatá hodina 
smútočné účely/kar/                              20 EURO  
  
- náklady za energie budú spoplatnené podľa skutočnej spotreby 

2.  Poplatok za prenájom  
Zasadačky obecného 
úradu 

pre FO a PO  
            100 EUR/každý začatý deň  
 
Občania s trvalým pobytom v obci Zemplínske Jastrabie, ktorí nemajú 
pozdĺžnosti voči obci – 50% zľava  
 

3.  Používanie riadu, 
inventáru / aj  zapožičanie 
domov/  

riad                                       0,30 EUR/osoba  
chafing                                 3,-  EUR/1 kus/  každý začatý deň                                                       
obrusy                                  3 EUR/1 kus/ každý začatý deň  
záhradný pivný set/stôl a 2 lavice/      5,00 EUR / každý začatý deň 
záhradný stan                                          5,00 EUR / každý začatý deň  

5.  Užívanie Domu smútku  Prenájom a používanie DS                              15 EUR/obrad 

6.   Vyhlásenie oznamu v 
miestnom rozhlase  

Oznam                                                               4,00 EUR  

7.  Kopírovacie služby  Formát A4 jednostranne Čierná                         0,10 EUR  
Formát A4 obojstranne   Čierná                         0, 20 EUR  
Formát A4 jednostranne Farebná                      0,20 EUR  
Formát A4 obojstranne   Farebná                      0,40 EUR  
Formát A3 jednostranne  Čierná                        0,20 EUR  
Formát A3 obojstranne    Čierná                        0,40 EUR  
Formát A3 jednostranne  Farebná                     0,30 EUR  
Formát A3 obojstranne    Farebná                     0,60 EUR  
Skenovanie , A4,A3                                               0,10 EUR    

8.  Prenájom náradia ,strojov 

a traktora  

Prenájom rebríka                                            5,-  EUR / deň 
Prenájom miešačky                                       10 ,- EUR / deň 
Využívanie traktora s prívesom             15,- EUR /každá začatá hodina 
Pristavenie traktorovej vlečky               10 EUR / každý začatý deň  
 

9.  Potvrdenia 

 

Vystavenie potvrdenia- potvrdenie o záhrade, pre poľnohospodárov 

a iné../ okrem potvrdenia o pobyte a potvrdenie o pohrebe/  -  3 EUR 

   



                                                                              

                                                                         ŠTVRTÁ ČASŤ  

                                                                                    §4   

                                                                   Záverečné ustanovenia   

  

1) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Zemplínske Jastrabie. 

2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Zemplínske Jastrabie  dňa ................. pod 

č. ...................... 

3)  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom................... 

 

 

V Zemplínskom Jastrabí dňa ................... 

 

                                                                                                    RNDr. Daniel Kenderka   

                                                                                                                starosta obce  


