OBEC CEROVÁ

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CEROVÁ
č. 3/2018
O POPLATKOCH ZA POSKYTOVANÉ ÚKONY A SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBECNÝM ÚRADOM
CEROVÁ

návrh všeobecne záväzného nariadenia je zverejnený:
• na úradnej tabuli obce Cerová: od 27.11.2018
• na internetovej stránke obce Cerová: www. obeccerova.sk: od 27.11.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Cerová
č. 3/2018 - N Á V R H
O POPLATKOCH ZA POSKYTOVANÉ ÚKONY A SLUŽBY
VYKONÁVANÉ OBECNÝM ÚRADOM CEROVÁ
Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní od dátumu vyvesenia / zverejnenia.
Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená.
Zverejnený návrh bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2018.

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.
4. Prenájom priestorov sa uskutoční na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
Čl. II.
Sadzobníky poplatkov
Poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase - oznamy: 2,50 €
- samostatná relácia (napr. predvolebná kampaň):
5,00 €
- hranie jubilantom, smútočný pochod:
3,00 €
Od poplatku za hlásenie v miestnom rozhlase sú oslobodené oznamy:
- poštového úradu, ZŠ s MŠ Cerová, miestnych spoločenských a kultúrnych organizácií,
- miestnych zdravotníckych zariadení (lekárov, lekární).
Poplatok za vyhotovenie fotokópií
- formát A4 jednostranne
− formát A4 obojstranne
− formát A3 jednostranne
− formát A3 obojstranne

0,20 €
0,25 €
0,30 €
0,35 €

Prenájom zasadačky a obradnej siene obecného úradu – len v úradných hodinách
obecného úradu:
− za každú i začatú hodinu
10,00 € celoročne
Prenájom Kultúrneho domu v Cerovej:

vykurovacie obdobie / mimovykurovacie obdobie

− prenájom na komerčné účely (zábava, diskotéka, ples a pod.):
100,00 € / 80,00 € / víkend
− prenájom na súkromné udalosti (svadba, oslava):

50,00 € / 30,00 € / víkend
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− prenájom na smútočnú udalosť – kar:
− prenájom - predajná akcia, prednáška, seminár,
predvolebný míting pre všetky druhy volieb a pod.
− prenájom inventára kuchyne (taniere, lyžičky...)
Prenájom Kultúrneho domu v časti Rozbehy:
− prenájom - predajná akcia, prednáška, seminár,
predvolebný míting pre všetky druhy volieb a pod.

30,00 € / 20,00 €
10,00 € / 5,00 € / hod.
1,00 € / 1 osoba
20,00 € / víkend celoročne
5,00 € / hod. celoročne

Nájomca zodpovedá za dodržiavanie protipožiarnych predpisov, bezpečnosť účastníkov
a poriadok v prenajatých priestoroch a ich okolí. Nájomca je zodpovedný za dodržiavanie
nočného pokoja počas trvania akcie.
Preberanie a odovzdávanie kľúčov na víkendové akcie:
Nájomca si preberá kľúče a inventár v piatok v čase úradných hodín obecného úradu
a odovzdáva ich v pondelok ráno.
Zapožičanie kníh v miestnej knižnici
− deti:
− dospelí:

1,00 € / 1 rok
2,00 € / 1 rok

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

20,00 € / 1 deň
0,50 € / 1 deň
1,00 € / 1 deň

1. Prepožičanie miesta na hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta na príslušenstvo hrobu na
dobu prvých 10 rokov:
− jednohrob: 10,00 €
− dvojhrob: 20,00 €
− detský hrob: 5,00 €
2. Obnovenie užívacieho práva na miesto na hrob alebo urnu na dobu ďalších 10 rokov:
− jednohrob: 10,00 €
− dvojhrob: 20,00 €
− detský hrob: 5,00 €
3. Prepožičanie miesta na postavenie hrobky za každý i začatý m2 plochy na dobu 10 rokov:
10,00 €
4. Obnovenie (predĺženie) užívacieho práva na miesto, kde je už postavená hrobka, za každý
i začatý m2 na dobu 10 rokov: 10,00 €
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5. Prenájom obradnej miestnosti v Dome smútku: 15,00 €
6. Použitie chladiaceho zariadenia v Dome smútku:
− max. do 5 dní:
10,00 €
− za každý ďalší deň:
2,00 €
Čl. III.
Osobitné ustanovenia
1. Pracovník Obecného úradu prijme žiadosť zaznamenaním do osobitného zoznamu,
ktorý zároveň slúži ako rezervácia termínu v prípade žiadosti o prenájom kultúrneho
domu.
2. 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.
3. 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.
4. Poplatky v osobitných prípadoch (napr. živelná pohroma), ktoré majú charakter náhlej
núdze, sa neuplatňujú. Poplatky sa tiež 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.
5. Postup pri náhrade škody podľa ods. 3 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.
2. Týmto VZN sa zruší platnosť a účinnosť VZN obce Cerová č. 3/2017 o poplatkoch za
poskytované úkony a služby vykonávané obecným úradom Cerová.
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Ing. Ján Čerešník
starosta obce
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2018 VZOR PREBERACIEHO PROTOKOLU
-

na osobitnom liste

