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O B E C P E T R O V A V E S na základe ustanovenia § 6 odst.1 a § 11, ods. 4, písm. g), zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a

Dodatok č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Č. 4/2017
O OSTATNÝCH POPLATKOCH V OBCI PETROVA VES
Týmto Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o ostatných poplatkoch
v obci Petrova Ves sa mení čl. 7 ods. 4 , čl. 8 a čl. 9 bod III. nasledovne:
Čl. 7
Poplatok za ďalšiu popolnicu pri počte členov domácnosti menej ako 5
4. Sadzba poplatku za ďalšiu popolnicu pri počte členov domácnosti menej ako 5 je 25 EUR.
Čl. 8
Poplatok za služby vykonané motorovými vozidlami vo vlastníctve obce
1. Obec môže poskytnúť, pri zohľadnení kapacitných možností obce, služby vykonané
motorovými vozidlami vo vlastníctve obce pre obyvateľov obce Petrova Ves.
(príklady/možnosti využitia vozidla multikáry alebo traktora s prívesom: nakladanie a prevoz drobného,
objemového a stavebného odpadu, dovoz stavebného materiálu - štrk, palivového dreva a pod.)

2. Poplatok platí objednávateľ služby.
3. Sadzba poplatku:
A. traktor VALTRA
- zabezpečenie prepravných služieb 1,15 EUR/km
- stojné traktorového prívesu 7 EUR/deň
- práca s radlicou, nakladanie: spotreba 16,5 l na hodinu x aktuálna cena pohonných hmôt
- vykládka, nakládka 1 EURO/15 min
- odvoz zeleného odpadu zo záhrad, haluzoviny, objemového a stavebného odpadu na
zberný dvor, resp. na miesto zhromaždenia mimo určený čas 2 EURA/odvoz.
B. vozidlo MULTIKÁRA
- zabezpečenie prepravných služieb 0,75 € za km.
- odvoz zeleného odpadu zo záhrad, haluzoviny, objemového a stavebného odpadu na
zberný dvor, resp. na miesto zhromaždenia mimo určený čas 2 EURA/odvoz.
4. Poplatok je splatný ihneď po vykonaní služby v hotovosti do pokladne obce na obecnom
úrade.
Čl. 9
III.
Sadzba poplatkov za prenájom kultúrneho domu a vestibule
1. KULTÚRNY DOM
A. Rodinné posedenia, oslavy, svadby
- mimo vykurovacieho obdobia paušálne 100 EUR
- počas vykurovacieho obdobia paušálne 140 EUR

2.

3.
4.

5.
6.

B. Tanečné zábavy, plesy, akcie komerčného charakteru usporiadané spoločenskými
organizáciami pôsobiacimi mimo územia našej obce
- mimo vykurovacieho obdobia paušálne 100 EUR
- počas vykurovacieho obdobia paušálne 140 EUR
C. Schôdze, semináre, školenia, akcie nekomerčného charakteru usporiadané
spoločenskými organizáciami pôsobiacimi na území našej obce sú od poplatku
oslobodené.
VESTIBUL
A. Rodinné posedenia, oslavy, svadby
- mimo vykurovacieho obdobia paušálne 50 EUR
- počas vykurovacieho obdobia paušálne 70 EUR
Sadzba poplatku pre spoločenské organizácie pôsobiace v obci Petrova Ves a občania
obce Petrova Ves sa zníži o 50 %.
Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy
obecného kultúrneho podujatia (napr. divadelné predstavenie, mikulášska scénka) alebo
pri príprave prezentácie a pomoci obci pri podujatiach organizovaných obcou, základná
a materská škola v pôsobnosti obce Petrova Ves.
Oslobodený od poplatku je obecný úrad a akcie ním organizované (Záhorácka Veterán
Rallye), zasadnutia obecného zastupiteľstva, verejné zhromaždenia občanov, zasadnutia
komisií, výstavy.
Po ukončení akcie môže starosta obce v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok za
prenájom, na základe žiadosti spoločenskej organizácie pôsobiacej na území obce.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 mení VZN č. 4/2017 o ostatných poplatkoch.
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2017 o ostatných poplatkoch ostávajú nezmenené.
3. Obecné zastupiteľstvo Petrova Ves sa na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2017 uznieslo
dňa 16. 12. 2019 uznesením č. 76/2019.
4. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020.

Štefan Beňa
starosta obce

