
 
Obec Hertník v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 511/1992 Zb. o 

správe daní a  poplatkov v znení neskorších predpisov 
 

v  y  d  á  v a 

 
VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   

č. 2/2021  zo dňa 8.  októbra  2021 

o poplatkoch za požičanie náradia  
 

§ 1  

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne 

podmienky ukladania poplatkov za požičanie náradia: 

 

Lešenie interiér /kolieska/          20,-  eur/deň 

Vibračná doska mala                  20,-  eur/deň     5,- eur/hod 

Vibračná doska veľká                 30,- eur/deň      5,- eur/hod 

Miešačka                                     25,- eur/deň      5,- eur/hod 

Vibračný pech /noha/                  25,- eur/deň      5,- eur/hod 

Centrála                                       25,- eur/deň 

Rozbrusovačka                            28,- eur/deň      6,- eur/hod 

Zbíjacie kladivo /30kg/               30,- eur/deň      6,- eur/hod 

Vŕtacie a zbíjacie kladivo            25,- eur/deň      6,- eur/hod 

Rezačka na obklad                       10,- eur/deň 

Tlakový čistič /VAP/                   15,- eur/deň 

Priemyselný vysávač                   15,- eur/deň 

Lešenie exteriér   do 200 m2        0,13 Eur /  m2 /  1 deň 

Montáž + Demontáž                     2,50 Eur / m2   

Len montáž                                   1,80 Eur / m2 

Len demontáž                               1,20 Eur / m2   

Odvoz traktorom                           6,- / za každú začatú ½ hod. 

Štiepka, drvenie                             5,- / za každú začatú ½ hod.  

Pristavenie vlečky                          5,- / 1 deň 

 



      

(3) Správu poplatku vykonáva Obec Hertník, v mene ktorej vystupuje starosta 

obce.  Administratívnu stránku správy poplatku vykonáva obecný úrad. 

 

(4) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva správca poplatku, 

oddelenie zabezpečujúce súčinnosť a hlavný kontrolór obce. 

 

(5)  Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ Hertník. 

 

§ 2 

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia 

úprava,  odkazuje sa na  zákon   SNR   č.  511/1992  Zb.   o  správe    daní   a  

poplatkov   v znení     neskorších predpisov. 

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Hertník sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v  Hertníku  dňa 8.  októbra 2021, č. uzn.: 23  a nadobúda 

právoplatnosť 1.1.2022. 

 

(3) Dňom účinnosti   tohto   všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  zrušuje 

Všeobecne záväzne nariadenie   obce   Hertník   č. 3/2020  zo   dňa   31.01.2020  

o poplatkoch za požičanie náradia. 

 

 (4) Zmeny a   doplnky  tohto  všeobecne  záväzného    nariadenia  schvaľuje 

Obecné  zastupiteľstvo v Hertníku. 

 

 (5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 

2022. 
 

 

 

                                                                   Ing. Jozef Semanek 

                                                                                                                        starosta obce 
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