Všeobecne záväzného nariadenia obce č.7/2017
o poplatkoch za služby poskytované obcou
Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Bohuslavice na základe § 11 ods. 4 g. zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa uznieslo sa na tomto nariadení
o poplatkoch za služby poskytované obcou.
Čl. 1
1.

2.

Obec Trenčianske Bohuslavice vyberá poplatky za tieto služby:
a) poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase (ďalej len „MR“)
b) poplatok za odpadovú nádobu
c) poplatok za služby nákladným vozidlom
d) poplatok za služby fekálnym vozidlom CAS
e) poplatok za služby hydraulickým rýpadlom
f) poplatok za služby minibusom
g) poplatok za prenájom športovej haly, športového areálu a kolkárne
Príjem z poplatkov za služby sú príjmom rozpočtu obce.
Čl. 2
Sadzby poplatkov

1.

Poplatok za vyhlásenie oznamu v MR:
a) 4,00 €
predaj zeleniny, ovocia a výpestkov, potravín
b) 5,00 €
predaj textilu, obuvi a priemyselného tovaru
c) Predaj podľa ods. a) je povolený v pracovné dni.
d) Predaj podľa ods. b) je povolený v stredu.

2.

Poplatok za odpadovú nádobu:
100 % obstarávacej ceny odpadovej nádoby

3.

Poplatok za služby nákladným vozidlom Trambus:
a) 22,00 €/hod
poplatok za prepravu do 5 km
b) 0,90 €/km
poplatok za prepravu nad 5 km
c) 1,20 €/15 min.
prestoje
d) 50,00 €
poplatok za jednorazový odvoz komunálneho odpadu na
skládku K.O.S,s.r.o.- Hrašné
e) 25,00 €
preprava stavebného odpadu na skládku Slovitrans,s,r.o
Nové Mesto nad Váhom
f) 15,00 €
príplatok za každé pristavenie vozidla mimo pracovného
času vodiča
g) Poplatok podľa ods. d) e) f) platí pre FO – obyvateľa obce Trenčianske Bohuslavice

4.

Poplatok za služby fekálnym vozidlom TATRA 815 CAS 11:
a) Poplatok za jeden vývoz odpadu na čističku odpadových vôd TVK v Novom Meste
nad Váhom:
44,00 €
z obce Trenčianske Bohuslavice
54,00 €
z obcí Bošáca, Haluzice, Štvrtok
66,00 €
z obce Zabudišová
61,00 €
z obce Zemianske Podhradie

70,00 €
72,00 €
72,00 €

-

z obce Nová Bošáca
z obce Ivanovce
z obce Melčice-Lieskové

b) Poplatok za prečerpávanie odpadu, pretláčanie kanalizácie, bez odvozu odpadu
40,00 €/hod
poplatok za použitie vozidla
5.

Poplatok za služby hydraulickým rýpadlom POCLAIN
a) 22,00 €/hod
pracovný deň
b) 25,00 €/hod
sobota, nedeľa, sviatok

6.

Poplatok za služby minibusom:
a) 0,57 €/km
pracovný deň
b) 5,00 €/hod
stojné v pracovný deň
c) 0,67 €/km
sobota, nedeľa
d) 6,60 €/hod
stojné v sobotu a v nedeľu
e) 0,77 €/km
sviatok
f) 8,30 €/hod
stojné vo sviatok
g) 100 % zľava na poplatku pre ZŠ s MŠ Bošáca v znení uznesenia OZ TB č. 84/2015.

7.

Poplatok za použitie športovej haly, športového areálu a kolkárne
a) Športové využitie haly – právnické osoby:
165,00 €/deň
poplatok za použitie športovej haly
330,00 €/deň
poplatok za použitie športového areálu
b) Športové využitie haly – fyzické osoby – jednorazový poplatok:
5,00 €/hod
poplatok za použitie haly
5,00 €/hod
poplatok za použitie kolkárne
c) Športové využitie haly – fyzické osoby – dlhodobé využitie:
20,00 €/mesiac
poplatok za používanie haly 1 hod./ týždenne
20,00 €/mesiac
poplatok za používanie kolkárne 1 hod./ týždenne
100,00 €/polrok
polročný poplatok za použitie haly 1 hod. /týždenne
100,00 €/polrok
polročný poplatok za použitie kolkárne 1 hod./ týždenne
d) Spoločenské využitie haly – fyzické osoby – jednorazový poplatok:
30,00 €/deň
poplatok za použitie haly 1 kalendárny deň
30,00 € /deň
poplatok za použitie kolkárne 1 kalendárny deň
0,50 €/kW
poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu
e) Športové využitie haly – fyzické osoby – bez poplatku
Organizované kluby obce Trenčianske Bohuslavice – max. 2x týždenne.
h) Poplatky podľa ods. a) – e) sú stanovené za predpokladu, že sa športová hala
a kolkáreň sa nevykuruje. Prednostne sa športová hala zapožičia osobe s trvalým
pobytom na území obce Trenčianske Bohuslavice.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.

Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 7/2017 o poplatkoch za služby
poskytované obcou sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Trenčianske
Bohuslavice č. 7/2008 z 28.11.2008 o poplatkoch za služby poskytované obcou vrátane
jeho dodatkov.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za služby poskytované obcou
Trenčianske Bohuslavice bolo prijaté obecným zastupiteľstvom uznesením č. 61/2017
dňa 13.12.2017.

3.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 14.12.2017 na úradnej tabuli obce
a zverejnené na internetovej stránke obce.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

