NÁVRH

OBEC NEMCOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2022
o poplatkoch za služby poskytované obcou Nemcovce

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

07.04.2022

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Nemcovciach dňa:

.............................

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN účinné dňom:

.............................

Obecné zastupiteľstvo v Nemcovciach podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2022
o poplatkoch za služby poskytované obcou Nemcovce
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Nemcovce poskytuje svoj majetok fyzickým a právnickým osobám do krátkodobého
nájmu, a to najmä za účelom uspokojovania kultúrno-spoločenských potrieb občanov, na
organizovanie verejnoprospešných podujatí, schôdzkovej činnosti, ako aj na uplatňovanie ďalších
záujmov a činností týchto osôb. Majetok obce sa poskytuje najmä za účelom organizovania:
a) spoločenských a kultúrnych akcií (svadba, oslava, kar, ples a pod.),
b) akcií zameraných na komerčné využite (zábava, diskotéka a pod.),
c) pracovných akcií (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.),
d) iných akcií.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje výšku úhrad za prenájom
majetku obce a za poskytovanie niektorých služieb obcou Nemcovce.

§2
Úhrady za poskytované služby
(1)

Výška poplatku za poskytované služby je stanovená nasledovne:

A: Poplatok za prenájom kultúrneho domu
A.1: obyvatelia s trvalým pobytom v Nemcovciach a subjekty pôsobiace v obci
Predmet prenájmu
Výška úhrady
Kultúrny dom – svadba alebo iná rodinná udalosť
15,00 € / akcia
Žltý salónik a kuchyňa – svadba alebo iná rodinná udalosť
10,00 € / akcia
Kultúrny dom – pohrebná hostina
0 € / akcia
Kultúrny dom – tanečná zábava (diskotéka)
30,00 € / akcia
Kultúrny dom – iná akcia (1 deň)
15,00 € / deň
Kultúrny dom – iná akcia (viac dní)
30,00 € / deň
- nájomca je okrem poplatku za prenájom povinný uhradiť aj poplatok za reálne
spotrebované energie (elektrina, plyn, voda),
- nájomca je povinný pred spätným odovzdaním prenajatých priestorov obci vykonať na
vlastné náklady upratanie týchto priestorov.
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A.2: obyvatelia bez trvalého pobytu v Nemcovciach a subjekty pôsobiace mimo obce
Predmet prenájmu
Výška úhrady
Kultúrny dom – svadba alebo iná rodinná udalosť
30,00 € / akcia
Žltý salónik a kuchyňa – svadba alebo iná rodinná udalosť
20,00 € / akcia
Kultúrny dom – iná akcia (1 deň)
30,00 € / deň
Kultúrny dom – iná akcia (viac dní)
60,00 € / deň
- nájomca je okrem poplatku za prenájom povinný uhradiť aj poplatok za reálne
spotrebované energie (elektrina, plyn, voda),
- nájomca je povinný pred spätným odovzdaním prenajatých priestorov obci vykonať na
vlastné náklady upratanie týchto priestorov,
- obec Nemcovce neposkytuje kultúrny dom do prenájmu na usporiadanie tanečnej zábavy
(diskotéky) fyzickým osobám bez trvalého pobytu v obci, resp. subjektom nepôsobiacim v
obci.

B: Poplatok za prenájom stolov a stoličiek
- poplatok sa platí len pri fyzickom prenajatí stolov alebo stoličiek mimo kultúrneho domu
a) prenájom stoličiek:
0,15 € / 1 stolička / akcia
b) prenájom stolov:
0,30 € / 1 stôl / akcia

C: Poplatok za prenájom riadu
C.1: obyvatelia s trvalým pobytom v Nemcovciach a subjekty pôsobiace v obci
Počet osôb
Výška úhrady
do 30 osôb (vrátane)
6,60 € / akcia
31 až 60 osôb
13,30 € / akcia
61 až 90 osôb
19,90 € / akcia
91 až 120 osôb
26,60 € / akcia
121 a viac osôb
33,20 € / akcia
- pri strate alebo poškodení zapožičaného riadu je nájomca povinný dodať identický kus

C.2: obyvatelia bez trvalého pobytu v Nemcovciach a subjekty pôsobiace mimo obce
Počet osôb
Výška úhrady
do 30 osôb (vrátane)
13,20 € / akcia
31 až 60 osôb
26,60 € / akcia
61 až 90 osôb
39,80 € / akcia
91 až 120 osôb
53,20 € / akcia
121 a viac osôb
66,40 € / akcia
- pri strate alebo poškodení zapožičaného riadu je nájomca povinný dodať identický kus
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E: Poplatok za zverejnenie oznamov v miestnom rozhlase
Výška úhrady
(jedno hlásenie)

Subjekt
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase (obyvatelia s trvalým
pobytom v obci a subjekty pôsobiace v obci)
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase (obyvatelia bez trvalého
pobytu v obci a subjekty pôsobiace mimo obce)
Vyhlásenie oznamu o úmrtí

0€
4€
0€

F: Poplatky za káblovú televíziu
-

ročný poplatok za káblovú televíziu

12,00 €

G: Poplatok za kopírovanie a tlač
a) kopírovanie A4
b) formát A4 – tlač

0,10 € / 1 strana
0,10 € / 1 strana

§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Všetky poplatky sa uhrádzajú do pokladne obce Nemcovce vopred, najneskôr však v deň
skončenia prenájmu majetku / poskytnutia služieb.
(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nemcovciach dňa .......................
uznesením č. .....................
(3) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemcovce č. 1/2013 o poplatkoch za
služby poskytované obcou Nemcovce, schválené dňa 13.12.2013.
(4)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

..................................................
Mgr. Martina Matejová
starostka
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