OBEC VEĽKÉ TERIAKOVCE 54 , 980 51 VEĽKÉ TERIAKOVCE
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Veľké Teriakovce

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Teriakovciach v zmysle § 4 ods.1 zákona SNR č.
369/90 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva :

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Veľké Teriakovce
s účinnosťou od 01.07.2022
Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Tento vnútorný predpis upravuje úhrady za úkony poskytované obcou
prostredníctvom Obecného úradu Veľké Teriakovce právnickým a fyzickým
osobám.
2. Platcom za službu poskytovanú obcou je právnická alebo fyzická osoba, na
ktorej žiadosť bola spoplatnená služba poskytnutá
3. Úhrady za služby sa platia v eurách a to v hotovosti do pokladnice obecného
úradu
4. Úhrady sa nevyrubujú a sú príjmom obce Veľké Teriakovce
5. Platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď pri resp. po poskytnutí požadovanej
služby, pričom je v právomoci zamestnancov obce vybrať za službu zálohu už
pred jej poskytnutím, najmä u služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod.
6. Od úhrad sú oslobodené :
a/ štátne orgány a obce pri úkonoch a konaniach spojených s výkonom štátnej
správy a samosprávy, ktorou je dotknuté obyvateľstvo obce Veľké Teriakovce.
b/ obcou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
c/ neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenie
pôsobiace v obci pre aktivity schôdzkové, výstavné a pod. v primeranom
rozsahu v priebehu roka
d/ organizačné výbory podujatí realizovaných pod hlavičkou obce alebo
záštitou obecného zastupiteľstva resp. starostu obce

Čl.2
Sadzobník úhrad

Položka 1
Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase

4 EUR

Od poplatku sú oslobodené :
a/ hlásenia Obecného úradu a okresného úradu,
štátnych inštitúcií
b/ hlásenia cirkvi a cirkevnej charity
c/ hlásenia OZ pôsobiacich na území obce, DHZ, MŠ, Slovenská pošta
d/ hlásenia základných škôl
Položka 2
Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory za účelom
jednorázového použitia sa stanovuje :
a/ zasadačka obecného úradu

letné obdobie

15 EUR/deň

zimné obdobie

30 EUR/deň

b/ sála kultúrneho domu Veľké Teriakovce: letné obdobie
zimné obdobie
sála kultúrneho domu Vrbovce nad Rim

: letné obdobie
zimné obdobie

sála kultúrneho domu Malé Teriakovce

: letné obdobie
zimné obdobie

sála kultúrneho domu Krásna

50 EUR/deň
100 EUR/deň
40 EUR/deň
80 EUR/deň
40 EUR/deň
100 EUR/deň

: letné obdobie

40 EUR/deň

: zimné obdobie

80 EUR/deň

Dané sumy sú platné pre občanov s trvalým pobytom Veľké Teriakovce,
Cudzí občania budú platiť zvýšenú paušálnu sadzbu nájomného na deň
o 50%.

Položka 3

Požičiavanie riadu/ taniere, príbory , šálky a pod./
a/ do 50 ks

10 EUR

b/ nad 50ks

20 EUR

c/ záloha za riad vopred

50 EUR

d/ v prípade poškodenia znehodnotený kus riadu

10 EUR

Položka 4
Zhotovenie čiernej kópie A4 jedna strana

0,10 EUR

Obojstranne

0,15 EUR

Čl.3
Zákonná povinnosť likvidovania odpadových vôd zo žúmp od 15.
septembra 2018 pre občanov obce Veľké Teriakovce a priľahlé časti Malé
Teriakovce, Krásna a Vrbovce nad Rimavou
Dňom 15.marca 2018 novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. sa sprísnili
podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval
kde sa zneškodňujú tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie
tejto povinnosti. Nižšie sú uvedené niektoré dôležité paragrafové znenia tohto zákona,
z ktorých vyplýva povinnosť každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žumpu na odpadové
vody likvidovať ich spôsobom uvedeným v § 36 odst. 4 zákona o vodách a to odvozom
do čistiarne odpadových vôd. Tieto odvozy sú oprávnené vykonávať prevádzkovatelia
verejnej kanalizácie, teda naša spoločnosť VVS a.s. , obec a oprávnená osoba podľa
osobitného predpisu. Nie je teda dovolené, ba je zakázané likvidovať resp. vypúšťať
odpadové vody zo žúmp do rigolov, na cesty, na voľné priestranstvá zelene obce a ani
svojvoľným vývozom na okolité polia. Zákonodarca touto novelou dokonca sprísnil aj
podmienky dokladovania spôsobu likvidovania odpadových vôd akumulovaných
v žumpách tým, že od producentov vyžaduje o týchto vývozoch doklad pod hrozbou
pokuty od obce alebo orgánu štátnej vodnej správy t.j. Okresného úradu životného
prostredia.
S účinnosťou od 15. septembra 2020 bude môcť obec a orgán štátnej správy vodnej
správy kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu. Od
15 septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady o odvoze a osoby,
ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať v rozsahu ako je uvedené
v zákone. Pre účely kontroly musia disponovať s týmito dokladmi obidve strany.

Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol
odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy,
množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd
vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1. Sadzobník úhrad schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Teriakovce na
svojom zasadnutí dňa 30.6.2022 uznesením číslo 17/2022 a nadobúda účinnosť
01.07.2022

