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Obecné zastupiteľstvo vo Varhańovciach v súlade s § 6, ods. 1 a § 11, odst. 3, písm. d) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva druh a výšku
ostatných poplatkov pre územie obce Varhaňovce toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 3/2017
obce Varhaňovce o určení ostatných poplatkov
Obecné zastupiteľstvo vo Varhaňovciach v súlade s § 6, ods. 1 a § 11, odst. 3, písm. d)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určuje druh a
výšku ostatných poplatkov.
Č l á n o k I.
Toto nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony vykonané na Obecnom úrade
v Varhaňovciach .
Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon alebo
v záujme ktorej bol úkon vykonaný. Poplatky sa platia prevodom na účet obce, poštovou
poukážkou alebo v hotovosti do pokladne.
Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení
v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku.
Č l á n o k II.
Druh a výška ostatných poplatkov
Obec vyberá nasledovné poplatky okrem poplatkov, ktoré sú upravené v zákone o správnych
poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a v samostatných VZN:
1. Poplatok za užívanie priestorov „Domu smútku“ a jeho zariadenia:
- priestor obradnej miestnosti v DS

3,50 €

- chladiaceho zariadenia: pre občanov s TP v obci

3,50 €/1 deň

pre občanov bez TP v obci
-

7.- € /1 deň

Cintorínsky poplatok na obecnom cintoríne
Obec Varhaňovce poplatky za cintorín nevyberá.

2. Poplatok za KUKA nádobu (aj odcudzenú):
- občania, a podnikatelia a školy
- vrecia s označením LOGA vývoznej spoločnosti

100 % z ceny KC

20,-€
1,50 €
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Od poplatku je oslobodený občan, FO, PO, ktorej sa poskytuje KUKA nádoba po prvý
krát (t.j. po kolaudácií novej nehnuteľnosti) Platcom poplatku je vlastník nehnuteľnosti.
3. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase a rozhlasovú reláciu:
Vyhlásenie v miestnom rozhlase a rozhlasovú relácie na požiadanie vykonajú pracovníci
obecného úradu za poplatok:
- Podnikateľské aktivity, oznamy a pod.

3,- €

- Relácie k jubileám

3.- €

Od tohoto poplatku sú oslobodené relácie a vyhlásenia, ktoré sa týkajú všeobecného záujmu
občanov:


školy (základná a materská, SOŠ) Farnosti



Slovenská pošta , VVS a pod.



VSE – elektrárne



SPP – plynárne



Občianske združenia a klub dôchodcov



Telekomunikácie



Zdravotnícke zariadenia



Predvolebné akcie



Konanie pohrebov

4. Jednorazový poplatok za užívanie verejného priestranstva pri predaji tovarov a služieb:
-

Fyzické osoby, PO a FO- podnikatelia

3.- €

5. Priestorov budovy sály OcÚ a KD: (dlhšie ako 5 hod.)
- svadba, krstiny, ples, tanečná zábava, diskotéka ....
pre občanov s TP v obci

120.- €

v období od 15.04 – 14.10. kal. roka

160.- €

v období od 15.10 – 15.04. kal. roka

- nájom (sály do 5 hodín) letnom období

20.- €

v období od 15.04 – 14.10. kal. roka

- nájom (sály do 5 hodín) lv zimnom období

50.- €

v období od 15.10 – 15.04. kal. roka

- reklamná výstava, predajná akcia (OcÚ), predvedenie, kultúrne podujatie

20.- €

- reklamná výstava, predajná akcia, predvedenie, kult.podujatie po pracovnej dobe

40.- €
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- kar

15.- € v let.období:

od 15.04 – 14.10. kal. roka

- kar

20,-€

v období

- prenájom malej zasadačky OcU

15.- €

v období od 15.04 – 14.10. kal. roka

(Domáci občan)

20,- €

v období od 15.10 – 15.04. kal. Roka

od 15.10 – 15.04. kal. roka

Záloha na prípadne poškodenie zariadenia pri prenájme priestorov OcU je 100,-€, ktorý je
povinný nájomca uhradiť vopred.
Pohreb – kar má prednosť pred inými akciami. V čase adventu a pôstu sa svadby, krstiny, tanečné
a hudobne akcie nepovoľujú.
Krst, svadobná hostina, diskotéka a zábavy sa smú konať jeden krát za týždeň v piatok alebo
v sobotu. Výnimka je Štefanská zábava, Veľkonočný pondelok, Silvester

6. Stoly a stoličky, zapožičanie domov
- za stoly: občania
organizácie
- za stoličky: občania
organizácie

0,30 € /ks/deň
0,70 €

/ks/deň

0,10 € /ks/deň
0,20 € /ks/deň

- za používanie obrusov

1,20- € / 1 kus malý

- za používanie obrusov

2,40- € / 1 kus veľký

7. Zapožičanie riadu:
- za zapožičanie riadu bez ohľadu na počet

4.- € /deň

Poplatok za užívanie priestorov budovy OcÚ a KD, zariadení, stolov a stoličiek. Od tohto
poplatku sú oslobodené spoločenské organizácie obce, škola a cirkev (okrem diskotéky a tanečnej
zábavy).

8. Vydanie tabuľky so súpisným číslom

7.- €

9. Vydanie potvrdenia, rozhodnutia ....
- vydanie potvrdenia

5.- €
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Potvrdenie o účasti na pohrebe je bezplatné.

10. Poplatok za kopírovanie
A4 – jednostranný

0,10 €

A4 – obojstranný

0,15 €

A3 – jednostranný

0,20 €

A3 – obojstranný

0,30 €

A4 – jednostranný – farebný

0,20 €

11. Poplatok za skenovanie
A4 – 1 strana

0,10 €

12. Poplatok za užívanie štiepkovača

1.- €/ 1 hodina práce

(PHM na výkon štiepkovača dodá užívateľ)
13. Poplatok za užívanie Miešačky

20.- €/ na deň

(PHM na výkon miešačky dodá užívateľ)
14. Poplatok za užívanie kosačky krovinorezu, bubnovej kosačky

10.- €/ na deň

(PHM na výkon kosačky dodá užívateľ)
Pri poškodení zariadenia nájomca hradí následnú opravu.
Poplatok za kopírovanie, skenovanie a fax je splatný ihneď po výkone tejto služby do pokladnice
OcÚ v hotovosti.
Poplatok sa nevyberá od občanov z TP v obci za listiny pre úradné sociálne a zdravotné účely.

Č l á n o k III.
Splnomocňovacie ustanovenia
Na zamedzenie tvrdosti tohto VZN môže starosta obce vo výnimočných individuálnych
prípadoch poplatok alebo sankciu znížiť alebo odpustiť.
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Č l á n o k IV.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Správu ostatných poplatkov vykonáva obec Varhaňovce prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce Varhaňovce.
2. Na tomto všeobecnom nariadení obce Varhaňovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Varhaňovciach dňa 30.11.2017, uznesením č. ........................
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018

Mgr. Ľubica Pankievičová
starosta obce
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