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Obecné zastupiteľstvo v Cerovej na základe ustanovenia § 6 a § 11 odst. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecnom záväznom nariadení (ďalej „VZN“) o poplatkoch za úkony a služby poskytované
obcou Cerová:
Čl. I.
Všeobecná časť
Toto VZN upravuje poplatky za úkony a služby vykonávané obecným úradom Cerová.
1. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný
úkon alebo službu alebo bola služba alebo úkon vykonaný v jej záujme.
2. Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obce, prevodom z úctu alebo poštovou
poukážkou na účet obce Cerová.
3. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní alebo po vykonaní služby.
Čl. II.
Sadzobníky poplatkov (A, B)

A:

Sadzobník poplatkov za úkony, služby a prenájom drobných
predmetov poskytovaných Obecným úradom Cerová

Poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase 2,50 €
Vyhotovenie fotokópií
- formát A4 jednostranne
 formát A4 obojstranne
 formát A3 jednostranne
 formát A3 obojstranne
Prenájom zasadačky obecného úradu
 za každú i začatú hodinu
Prenájom Kultúrného domu v Cerovej:





0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,30 €

10 €

zábezpeka: 100 € celoročne
zimné obdobie (15.10. - 15.4.) / letné obdobie:
prenájom na kultúrnu akciu – zábava, disco a pod.:
50 € / 30 €
prenájom na spoločenskú udalosť (svadba, jubileum):
30 € / 20 €
prenájom na smútočnú udalosť – kar:
20 € - celoročne
prenájom za každú i začatú hodinu:
10 € / 5 €
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 príbor, tanier, poháriky....
0,30 € / 1 osoba
Nájomnca je povinný v plnom rozsahu zaplatiť za škodu spôsobenú počas prenájmu
KD.

Prenájom Kultúrného domu na Rozbehoch:
 príbor, tanier, poháriky....

15 € celoročne
0,30 € / 1 osoba

Zapožičanie kníh v miestnej knižnici
 deti:
 dospelí:

0,50 € /1 rok
1 € /1 rok

Prívesný vozík – len pre fyzické osoby:
Pivná zostava: drevená lavica:
drevený stôl:

20 € / 1 deň
0,50 € / 1 deň
1 € / 1 deň

B: Sadzobník poplatkov k prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Cerová

1. Prepožičanie miesta na hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta na príslušenstvo hrobu (bez
ohľadu na vek zomrelého) na dobu prvých 10 rokov:
 jednohrob: 10 €
 dvojhrob: 20 €
 detský hrob: 5 €
2. Obnovenie užívacieho práva na miesto na hrob alebo urnu (bez ohľadu na vek
pochovávanej osoby) na dobu ďalších 10 rokov:
 jednohrob: 10 €
 dvojhrob: 20 €
 detský hrob: 5 €
3. Prepožičanie miesta na postavenie hrobky za každý i začatý m2 plochy na dobu 10 rokov:
10 €
4. Obnovenie (predĺženie) užívacieho práva na miesto, kde je už postavená hrobka, za každý
i začatý m2 na dobu 10 rokov: 10 €
5. Prenájom obradnej miestnosti v Dome smútku: 10 €
 Katafalk: 5 €
6. Použitie chladiaceho zariadenia v Dome smútku:
 max. do 5 dní:
10 €
 za každý ďalší deň:
2€
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Čl. III.
Osobitné ustanovenia
1. Žiadosť o prenájom alebo službu podľa tohto VZN možno podať písomne, telefonicky
alebo osobne na Obecnom úrade Cerová.
2. Pracovník Obecného úradu prijme žiadosť zaznamenaním do osobitného zoznamu,
ktorý zároveň slúži ako rezervácia termínu v prípade žiadosti o prenájom kultúrneho
domu.
3. Pri prenájme kultúrneho domu Obecný úrad bezprostredne pred poskytnutím služby
vyhotoví preberací protokol ako prenajímateľ (vzor preberacieho protokolu je prílohou
č. 1 tohto VZN). Prípadné poškodenia prenajímaného objektu, príp. príslušenstva sa
zaznamenajú v protokole. Rovnaký proces odovzdania a prevzatia prenajímaného
objektu, príp. príslušenstva je po skončení nájmu.
4. Škody spôsobené samotným nájomcom alebo aj tretími osobami počas nájmu objektu
kultúrneho domu, príp. poškodenia prenajatého príslušenstva znáša nájomca, a to buď
uvedením do pôvodného stavu alebo peňažnou náhradou vo výške aktuálnej ceny
poškodenej, zničenej alebo stratenej veci počas nájmu.
5. Poplatky v osobitných prípradoch (napr. živelná pohroma), ktoré majú charakter
náhlej núdze, sa neuplatňujú. O neuplatnení poplatkov rozhoduje starosta obce na
základe posúdenia situácie. Poplatky sa teiž neuplatňujú v prípadoch, ak sa použitie
objektu sály kultúrneho domu týka krátkodobých kultúrnych a spoločenských akcií,
ktoré slúžia na rozvoj kultúrneho a duchovného života obyvateľov obce, ako aj akcie
organizované samotnou obcou Cerová.
6. Postup pri náhrade škody podľa odst. 4 tohto článku spôsobenej poškodením,
zničením alebo stratou veci, zariadenia, nesprávnym postupom alebo neodborných
zásahom je aj pri prenájme ostatných nehnuteľných a hnuteľných vecí podľa
sadzobníka poplatkov.

Čl. IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Sadzobník poplatkov možno meniť iba zmenou tohto VZN, príp. osobitným dodatkom.
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2. Týmto VZN sa ruší platnosťa účinnosť VZN obce Cerová č. 1/2009 o poplatkoch za
poskytované úkony a služby vykonávané obecným úradom Cerová, rovnako sa ruší platnosť a
účinnosť Dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska Obce Cerová č. 1/2007 z 19.
apríla 2007, čl. 22.
3. Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Cerová na svojom zasadnutí dňa
23. 11. 2017 uznesením č.139.
4.Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Cerová a zverejnené na internetovej
stránke obce dňa 24. 11. 2017 a nadobúda účinnosť 08. 12. 2017, t.j. 15.dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli Obce Cerová a zverejnenia na internetovej stránke obce.

Ing. Ján Čerešník
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2017

Obec Cerová, č. 104, 906 33 Cerová
Tel.: 034/65 89 218

e-mail: obeccerova@stonline.sk

www.obeccerova.sk

Nájomca:

PREBERACÍ PROTOKOL
(VZOR)
na tieto zapožičané predmety a zariadenia:

PREVZATIE:

.............................................
podpis zástupcu odovzdávajúcej strany

............................................
podpis zástupcu preberajúcej strany

V Cerovej dňa:
VRÁTENIE:

.............................................
podpis zástupcu odovzdávajúcej strany

V Cerovej dňa:

............................................
podpis zástupcu preberajúcej strany

