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1

Obec Jarok v zmysle ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
vydal
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarok č. 3/2019 o hospodárení s majetkom obce
Jarok (ďalej len VZN č. 3/2019 alebo „nariadenie“) a Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019
o hospodárení s majetkom obce Jarok, ktoré sa dopĺňajú a menia v zmysle tohoto
Dodatku č. 2.

Čl. I
Predmet Dodatku
1. Týmto Dodatkom sa mení a nahrádza pôvodná Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k VZN č.
3/2019 pod názvom Sadzobník poplatkov na rok 2019 v celom rozsahu Prílohou č. 1
tohto Dodatku.
2. Všetky ostatné ustanovenia VZN č. 3/2019 a Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019 ostávajú
platné a účinné bez zmien.

Stanislav Sťahel v. r.
starosta obce
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Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2019

Sadzobník poplatkov obce Jarok
v€
Kopírka
a) za vyhotovenie jednej strany
informácie formátu A4
b) za vyhotovenie obojstranného listu
formátu A4

0,05
0,08

Štítok pre psa pri strate
Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť
Odvoz smetí – veľká nádoba 1100 l
Cintorínsky poplatok
Cintorínsky poplatok – bez CHZ*
Jednohrob na 10 rokov
Dvojhrob na 10 rokov
Detský hrob na 10 rokov
Hrobka na 10 rokov
Cintorínska obruba - jednohrob
Cintorínska obruba – dvojhrob
Zapožičanie sály KD pre našich občanov
(svadba, oslava)

2,00
2,00
33,50
7,00
5,00
17,00
23,50
7,00
35,00
66,50
100,00
35,00 svadba
100,00 oslava

Zapožičanie sály KD pre cudzích občanov
(svadba, oslava)

+ režijné náklady (elektr. energ. , voda,
plyn)
čistenie obrusov
350,00
+ režijné náklady, čistenie obrusov

Zapožičanie sály KD pri organizovaní
kultúrnych podujatí ( koncert...)
Zapožičanie kuchyne pre našich občanov
Zapožičanie kuchyne pre cudzích občanov
Zapožičanie zasadačky pre našich občanov

100,00
+ režijné náklady
10,00
+ režijné náklady
25,00
+ režijné náklady
35,00 + čistenie obrusov

Zapožičanie zasadačky pre cudzích
občanov
Kar

70 ,00 + čistenie obrusov

Zapožičanie ozvučovacej aparatúry
Zapožičanie riadu – 1 kus**
Zapožičanie stola – 1 kus**

3,50
0,02
1,00

10,00
+ čistenie obrusov
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Zapožičanie stoličky – 1 kus**
Zapožičanie lavice –
1 kus**
Zapožičanie pivného
setu – 1 set**
Príprava priestorov: sála KD
Príprava priestorov:
zasadačka
Poplatok za čistenie obrusu: 1,4m
x 1,4m
Poplatok za čistenie obrusu - banket: 1,4m
x 2,6m
Poplatok za čistenie obrusu – 2xbanket: 1,4m
x 4,6m
Nálepka na vrece s komunálnym odpadom
Tabuľka s orientačným číslom
Prenájom vestibulu kultúrneho domu
Stočné osoba/rok
Stočné chalupa /rok
Stočné firma /rok
Vývoz fekálií s objemom 8 m3- fyzické
osoby s trvalým pobytom v obci
Vývoz fekálií s objemom 8 m3 – právnické
osoby a osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v
obci
Jednorazový zriaďovateľský poplatok za
vodovodnú prípojku, tzv. právo na pripojenie
na obecný vodovod
Jednorazový zriaďovateľský poplatok za
kanalizačnú prípojku, tzv. právo na
pripojenie na obecnú kanalizačnú sieť
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
a) pre potreby občanov obce Jarok –
oznámenia
b) oznámenia komerčného charakteru
(právnické osoby a osoby, ktoré nemajú
trvalý pobyt v obci)
c) chránená dielňa
d) inzercia práce : 1. relácia
každá ďalšia relácia
e) vyhlásenie úmrtia rodáka obce,
bývalého občana

0,50
0,50
3,00
10,00
7,00
1,50

2,50
3,00
1,00
5,00
10,00
18,70
20,00
20,00
22,00

32,00

85,00

100,00

2,00
5,00
2,00
zdarma
2,00
2,00
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Použitie verejného priestranstva na predajné
účely
Prenájom vodomeru za rok
Cena vody od 1. 1. /m3
Prenajatie sály KD na predajné účely
Prenajatie sály KD na cvičenie (aerobik,
jóga) na jednu hodinu
Prenájom telocvične v ZŠ s MŠ Jarok pre
obecné organizácie a spolky v obci Jarok
a pre žiakov ZŠ s MŠ Jarok
Prenájom telocvične pre iné osoby
Zapožičanie vlečky / l vývoz/max. 1 deň/

2,00
10,00
1,00
100,00
4,00
Bezodplatne – formou výpožičky
10 Eur/hod. – formou prenájmu
8,00

* CHZ – chladiarenské zariadenie
** Zapožičaný inventár treba vrátiť do 3 dní
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