
 

 
   

 

VZN obce Ptrukša č. 2/ 2016 o správnych poplatkoch 
 

 

Poplatok za prenájom budovy a zariadenia 

 

1.Poplatok sa platí za prenájom budovy na účely ako je tanečná zábava, divadelné 

predstavenie, oslava jubilea, iná kultúrna akcia.... 

 

2.Z divadelných predstavení a iných výstav sa platí 10 € / paušálne. Poplatok sa platí do troch 

dní po uskutočnení akcie. 

 

3.Poplatok za užívanie kultúrneho domu na svadbu 

 a/ miestni občania:  17 € + plyn 

 b/ cudzí občania :podľa dohody, minimálne však  17 € + plyn 

 

4. Poplatok za usporiadanie tanečnej zábavy: 17 € + plyn     / len pre miestne organizácie / 

pred uskutočnením akcie sa platí záloha vo výške 35 € ktorá sa ale v prípade odovzdania 

prenajatého zariadenia bez závad vráti. 

 

5.Poplatok za užívanie zasadacej miestnosti: 

 a/ miestni občania: 2 € / akcia 

 b/ cudzí občania:   4 € / 1 hod + 2 € / hodina vo vykurovacom období 

 

6. Poplatok za užívanie miestnosti na poschodí OcÚ: 

 a/ miestni občania: 2 € / 1 noc 

 b/ cudzí občania:   4 € / 1 noc + 2 €  vo vykurovacom období 

 

 

Poplatok za užívanie chladiarenského zariadenia v Dome smútku 

 

Uvedený poplatok sa platí za užívanie chladiarenského zariadenia v Dome smútku 

 a/ miestni občania       10 € 

 b/ cudzí občania   20 € 

 

Cintorínsky poplatok 

 

Cintorínsky poplatok sa platí za hrobové miesto v sume 

 a/  občania obce                  4 €   

 b/  cudzí občania              20 € 

 

 



 

Poplatok za vysielanie rozhlasových  relácií 

 

Uvedený poplatok sa platí za vysielanie rozhlasových relácií s výhliadkou budúceho zisku  

/napr. oznámenie o predaji : 

 a/ občania obce                     2 € 

 b/ cudzí občania                  4 €  

 

Poplatok za potvrdenie 

 

a/ Poplatok sa inkasuje za vydanie potvrdenia podnikateľským subjektom a fyzickým osobám 

za účelom budúceho zisku ( napr. predaj na voľnom trhu ) -                   2 € 

b/ Poplatok za potvrdnie potrebné k vstupu ukrajinských občanov na územie SR-         4 €  

c/ Ostatné poplatky sa inkasujú  podľa platných poplatkových predpisov 

 

 

Poplatok za hrací prístroj 

 

Poplatok sa platí raz ročne za príslušný kalendárny rok. Správny poplatok je v zmysle Zákona 

SNR č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch  1 328 €. 

 

 

Poplatok za spracovanie zeleného odpadu 

 

Výška poplatku je stanovená podľa výdavkov na spracovanie ( palivo, mzdové náklady, 

opotrebovanie zariadenia ) 

Presná paušálna čiastka bude určená a oznámená po normovaní uvedeného úkonu. 

 

 

Poplatok za prepožičanie miešačky 

 

Uvedený poplatok sa platí za prepožičanie miešačky na betón  vo výške  2 € / 1 kalendárny 

deň  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C E N N Í K 

rybárskych lístkov na území  jazierka PALAGČA 

 

Deti vo veku do 15 rokov a dospelí nad 65 rokov 

Bydlisko Obdobie Cena Poznámka 

Obyvatelia obce 

Ptrukša a deti, 

ktorých starí rodičia 

sú obyvateľmi obce 

1 ročný lístok 
33 € / rybárska 

sezóna 
Možnosť použitia jedného 

háčika resp. 1 udice, 

možnosť odnesenia 1 ks 

ryby nad 0,5 kg, ostatné 

ryby  je možné odkúpiť za 

cenu 2€/kg 

Denný lístok 
3 € 

 

Dvojmesačný lístok 

( Júl + August ) 
20 € 

Obyvatelia  cudzích 

obcí 

 

Denný lístok 

 

5 € 

 

 

 

Veková kategória 15 - 65 rokov 

Bydlisko Obdobie Cena Poznámka 

Obyvatelia obce 

Ptrukša 

 

Denný rybársky lístok 

 

6 €/ deň 

 

Možnosť použitia 2 

háčikov resp. 2 udíc, s 

možnosť odnesenia 1 ks 

ryby nad 0,5 kg, ostatné 

ryby je možné odkúpiť za 

cenu 2€/kg 

 

Obyvatelia cudzích 

obcí 

Denný rybársky lístok 

 

10 € / deň 

 

 

 

Sankcie: 

 

a) Úhrada na mieste -  dvojnásobok neuhradenej platnej tarify 

b) V prípade priestupkového konania – platným zákonom stanovené sankcie 

 

 

Vysvetlivky: 

   

  a,) 1 deň =   od 4,00  do 23,00 hodín 

 

 

 

 



Spoločné záverečné ustanovenie 

 

Ak nebudú miestne poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, obec ich vyrúbi 

platobným výmerom a môže zvýšiť nezaplatené poplatky o 100 %. Poplatky nemožno 

vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí 3 rokov od konca kalendárneho roka. 

Starosta obce môže na základe vlastného uváženia odpustiť poplatky fyzickým resp. 

právnickým osobám, ktoré konali v prospech obce až do výšky 100 %. 

Ruší  sa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2015 o správnych poplatkoch. 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ptrukši, dňa 

07.12.2015 , uznesením č. 03/III/8/2015 

Toto všeobecne záväzné  nariadenie nadobúda účinnosť  01.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 --------------------------------------- 

                                                                                                     Alexander Takács 

                                                                                                starosta obce PTRUKŠA 

 

 

 

 

 Vyvesené, dňa : 09.12.2015     Zvesené, dňa :  

 

 

 

 

 

 


