VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Sulín
č. 1/2017

o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby na území
obce Sulín
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Obecné zastupiteľstvo v Sulíne podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

toto

Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou
a poplatkoch za tieto služby

PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
poplatkov za služby v obci Sulín, ktoré majú súkromnoprávny charakter a nemôžu byť
upravené vo VZN ako správne poplatky alebo miestne poplatky.
2) Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie,
alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3) Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obce, prevodom z účtu v peňažných
ústavoch alebo poštovou poukážkou na účet obce SK23 0200 0000 0000 1492 5602.
4) Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri
poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka obce potvrdenie o zaplatení poplatku.
U poplatkov, ktoré majú povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí uvedie údaj
o zaplatení a o sume poplatku.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Správa poplatkov
1) Správu poplatkov za služby v obci vykonáva Obecný úrad Sulín.
TRETIA ČASŤ
§3
Druh poplatku
1) V obci Sulín sa budú vyberať tieto poplatky za služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

poplatok za prenájom kultúrneho domu,
poplatok za prenájom priestorov v budove školy,
poplatok za hrobové miesto,
vyhlásenie v miestnom rozhlase,
poplatok za potvrdenie
kopírovanie
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ŠTVRTÁ ČASŤ
§4
A. Výška poplatku za nájom kultúrneho domu
1) Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým aj právnickým osobám za účelom:
a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar , reprezentačný ples, zábava,
diskotéka)
b) pracovnej akcie (schôdza, prezentácia a pod.)
c) prezentačnej akcie (prezentácia podnikateľa, produktov a pod.)
d) predajné akcie
2) Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu za účelom
šírenia myšlienok
podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.
3) Záujem o prenájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred
na obecnom úrade.
Sadzba poplatku za prenájom kultúrneho domu je nasledovná:
a) Na usporiadanie spoločenskej alebo kultúrnej akcie
-

Smútočné posedenia – kary: 17,00 € + el. energia
Rodinné oslavy: 17,00 € + el. energia
Svadobné hostiny: 50,00 € + energia,
Tanečné zábavy a plesy: 50,00 € + el. energia,
Diskotéky: 17,00 € + el. energia,
b) Na usporiadanie prezentačnej akcie ( prezentácia podnikateľa, produktov a pod.)
sa stanoví poplatok vo výške: 10,00 € za každú začatú hodinu,
c) Na usporiadanie predajnej akcie sa stanoví poplatok vo výške : 10,00 € za každú
začatú hodinu

4. Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy
kultúrneho podujatia pre obec alebo pri príprave prezentácie a pomoci obci.
Oslobodený od poplatku je obecný úrad a akcie ním organizované.

5. Nájomca je povinný dať prenajaté priestory po ukončení nájmu do pôvodného stavu
nepoškodené a upratané. V prípade poškodenia priestorov je povinný uhradiť vzniknutú škodu.

3

B. Výška poplatku za nájom budovy školy
Sadzba poplatku za prenájom miestností v budove školy:
a) Spoločenská alebo kultúrna akcia ( rodinné oslavy) : 17.- € + el. energia
b) Nájom priestorov pri organizovaní detských táborov, združení mládeže, stretnutia
náboženského významu sa stanoví poplatok vo výške 2,50 €/osobu/deň
c) ubytovanie vo výške 4.- €/osobu/deň
Nájomca je povinný dať prenajaté priestory po ukončení nájmu do pôvodného stavu nepoškodené a
upratané. V prípade poškodenia priestorov je povinný uhradiť vzniknutú škodu.

C. Výška poplatku za nájom hrobových miest
Sadzba poplatku za nájom hrobových miest:
1. Obec stanovuje poplatok za hrobové miesta nasledovne:
a) poplatok za jednohrob - 1 hrobové miesto :
8,50 €
b) poplatok za dvojhrob – 2 hrobové miesta vedľa seba : 17,00 €
c) poplatok za jednu kryptu ( hrobku) – 1 miesto:
8,50 €
d) poplatok za dvojhrob kryptu – 2 miesta nad sebou:
8,50 €
e) poplatok za 3 hrobové miesta pri sebe:
22,50 €
2. Poplatok uvedený v zmluve sa stanovuj na obdobie 5 rokov.
Po každom uplynutí 5 rokov sa uzatvára nová zmluva.
3. Nájomné je splatné dňom uzatvorenia nájmu. V prípade neuhradenia nájmu táto
nájomná zmluva nenadobudne účinnosť.
4. Nájomné na ďalšie obdobie je splatné vždy najneskôr jeden mesiac pred obdobím
dokedy je nájomné zaplatené. Na zaplatenie nájomného v dostatočnom predstihu
vyzve nájomcu prenajímateľ.
5. V prípade, že nebude známa adresa prenajímateľa, bude vyzvaný na úhradu ďalší z
dedičov alebo iná osoba, ktorej adresa je uvedená v tejto zmluve. Pri úmrtí nájomcu
prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z
dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

D. Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
1) Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách,
o športových a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných obcou.
2) Oznamy vo verejnom záujme – vrátane smútočných oznámení a blahoželaní.
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3) Sadzba za vyhlásenie v miestnom rozhlase:
Za jedno zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase zaplatí fyzická alebo právnická
osoba:
a)
b)
c)
d)
e)

blahoželania jubilantom :
oznamy o ambulantnom predaji:
smútočné oznamy:
oznamy vo verejnom záujme:
kultúrne a športové podujatia:

3.- €
5.- €
0.- €
0.- €
0.- €

4) Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v miestnom rozhlase.

C. Poplatok za potvrdenie
1) Obec vyberá poplatok za vydanie potvrdenia vo výške 1,50 €.

D. Kopírovanie:
1) Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie
dokumentov.
-

Formát A4 jednostranne
Formát A4 obojstranne
Formát A3 jednostranne
Formát A3 obojstranne

0,05 €
0,10 €
0,10 €
0,15 €

2) Poplatky vyberá obecný úrad ihneď po kopírovaní.
PIATA ČASŤ
§5
Záverečné ustanovenia
1) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Sulín dňa 25.5. 2017
2) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Sulíne dňa 11.6.2017, uznesením č. 152.
3) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.6.2017.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.7.2017

Štefan Romaňák
starosta obce
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