
 

OBEC  RADVAŇ NAD LABORCOM 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom 

 na základe § 6 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie obce toto 

 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É  N A R I A D E N I E 

č. 1/2018 

Sadzobník  poplatkov vyberaných obcou Radvaň nad Laborcom  

okrem správnych poplatkov vyberaných v zmysle zákona č.145/1995 Zb. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

VZN schválené OZ dňa 15.12.2018, uznesením č. 32/2018 
 
Zverejnené na úradnej tabuli obce: 17.12.2018 
 
Zverejnené na webovom sídle obce: 17.12.2018 
 
Účinnosť:  01.01.2019 

 



Obec Radvaň nad Laborcom vyberá pre zabezpečenie svojej činnosti 

nasledovné poplatky: 

 

 

1.  Poplatok za vyhlasovanie  v miestnom rozhlase 

2.  Poplatok za vyhotovenie fotokópie  

3.  Poplatok za užívanie kultúrneho domu 

4.  Poplatok za užívanie domu smútku 

5.  Poplatok za predaj smetnej nádoby 

6.  Poplatok za poskytnutie nákladného motorového vozidla V3S 

7.  Poplatok za poskytnutie prívesného vozíka 

8.  Poplatok za poskytnutie vysúvacieho rebríka 

9.  Poplatok za zhotovenie dreva 

10.  Poplatok za poskytnutie píly cirkulár 

11.  Poplatok za poskytnutie zváracieho agregátu 

12.  Poplatok za poskytnutie ponorného čerpadla 

13.  Poplatok za miešačku 

14.  Poplatok za kosenie pozemkov 

15.  Poplatok za zapožičanie stanov 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase 
                    

Poplatok za oznam v miestnom rozhlase                                                                                         5 € 

 

2.Poplatok za vyhotovenie fotokópie 
 

Poplatok za vyhotovenie fotokópie   jednostranný                                                                   0,10 € 

                                                                  obojstranný                                                                    0,20 € 

Poplatok za skenovanie                        jedna strana                                                                   0,10 €                                      

 

3.Poplatok za užívanie kultúrneho  domu 
 

a/  rodinná, spoločenská oslava, svadba   - domáci občania                                                     50  € 

                                                                             cudzí občania                                                       100 € 

b/  smútočná hostina - kar , občania obce                                                                                     10 € 

                                          kar,  cudzí                                                                                                   50 € 

 

c/ reklamné akcie 

sála kultúrneho domu                                                                                                                        30 € 

sobášna miestnosť                                                                                                                             15 € 

d/   poplatok za prenájom na predaj v kultúrnom dome                                                            30 € 

 

4. Poplatok za užívanie domu smútku 

   za použitie domu smútku  -  naši občania                                                                                   30 €      

                                                     cudzí občania                                                                                  50 € 

               

5.   Poplatok za predaj smetnej nádoby 

a/ predaj smetnej nádoby   110 litrov                                                                                             25 € 

 

6. Poplatok za poskytnutie nákladného motorového vozidla V3S 

a/ poskytnutie nákladného motorového vozidla v obci                                                              25 €   

 

7. Poplatok za poskytnutie prívesného vozíka 

a/ poplatok poskytnutie prívesného vozíka                                                                                     5 € 

 

8. Poplatok za poskytnutie vysúvacieho rebríka       

a/ poplatok za rebrík  1 deň                                                                                                    0 €/ l deň 

    každý ďalší                                                                                                                                 2€/deň 

 

9. Poplatok za zhotovenie dreva na VARTE 

a/ poplatok za zhotovenie dreva na Varte pre občanov obce   od s.č. 1   po  s.č. 194 

- Obývaný dom so súpisným číslom nárok na 10 prm  1x ročne                                        35  €     

                                                    

 10. Poplatok za poskytnutie píly cirkulár 

a/ poplatok za pílu cirkulár                                                                                                                 7 € 

 

 
11. Poplatok za poskytnutie zváracieho agregátu 

 a/ poplatok za zvárací agregát                                                                                             5 € / 1 deň 



 

 

12. Poplatok za poskytnutie ponorného čerpadla 

a/ poplatok za ponorné čerpadlo                                                                                          5 €/ 1 deň 

 

13. Poplatok za poskytnutie miešačky 

a/ poplatok za miešačku                                                                                                        10 €/1 deň 

 

14.Poplatok z kosenie pozemkov 

a/ poplatok za kosenie nádvoria                                                                                                      5 € 

b/ poplatok za kosenie záhrad                                                                                                       15 € 

 

15.Poplatok za zapožičanie stanu 
a/ veľký stan                                                                                                                                         50€ 

b/ stredný stan                                                                                                                                     15€ 

c/ malý stan                                                                                                                                          10€ 

 

 

V Radvani nad Laborcom 17. 12.2018  

   

  

                                                                                                 Jana Svičinová 

                                                                                              starostka obce 


