MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014

ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho
užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. : ......../ 2014
.
Účinnosť od: 11.07.2014

zo dňa : 25.06.2014

Článok I.
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta ( ďalej len VZN č. 4/2007) sa mení
takto:
Príloha č. 2 k VZN č. 6/2014 znie:
Príloha č. 2 k VZN č. 6/2014
Sadzobník správnych poplatkov

Zákon č. 145/1995 Z z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v položke č. 82 správny poplatok za
„Zvláštne užívanie miestnych komunikácií“ vo výške 80 €. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne
odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok
až na päťnásobok.
V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Mesto Žiar nad Hronom nasledovné výšky správnych poplatkov:

Fyzické osoby
Dni nevyhnutné

Dĺžka výkopovej ryhy

Dĺžka výkopovej ryhy

na realizáciu

v chodníku

v miestnej komunikácii

od 0m – 3m

nad 3m

od 0m – 3m

do 7 dní

7,00 €

8,00 €

13,00 €

15,00 €

od 3m – 10m

17,00 €

nad 10m

od 7 dní do 14 dní

10,00 €

11,00 €

18,00 €

20,00 €

22,00 €

nad 14 dní

13,00 €

15,00 €

23,00 €

25,00 €

27,00 €

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie, Právnické osoby
Dni nevyhnutné

Dĺžka výkopovej ryhy

Dĺžka výkopovej ryhy

na realizáciu

v chodníku

v miestnej komunikácii

od 0m – 3m

nad 3m

od 0m –10m

od 10m – 25m

do 7 dní

66,00 €

83,00 €

83,00 €

100,00 €

116,00 €

od 7 dní do 14 dní

116,00 €

133,00 €

149,00 €

166,00 €

182,00 €

od 14 dní do 30 dní

166,00 €

182,00 €

216,00 €

232,00 €

249,00 €

nad 30 dní

216,00 €

232,00€

282,00 €

299,00 €

315,00 €

Správny poplatok sa nevyberá:
1.

v prípade realizácie výkopovej ryhy v nespevnenej ploche verejného priestranstva

2.

v prípade uloženia vedenia technológiou pretláčania, podvŕtania

Poznámka:
Výška maximálneho správneho poplatku je 400,00 €

nad 25m

Článok II.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom č. ................ zo dňa 25.06.2014 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh VZN č. 6/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ
v Žiari nad Hronom:
od: 09.06.2014
do: 23.06.2014
2. VZN č. 6/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari
nad Hronom :
od: .......................
do: .......................

