OBEC MALÉ ZÁLUŽIE

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie
č. 01/2019
o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom

Zverejnené pred schválením od: 01.02.2019 do 15.02.2019
Schválené OZ Malé Zálužie dňa: 04.03.2019 uznesenie č. 06/2019
Zverejnené po schválení dňa: 05.03.2019 do 20.03.2019 – úradná tabuľa obce,
internet
Účinnosť nadobúda dňa: 20.03.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie 01/2019
o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom
Obecné zastupiteľstvo obce Malé Zálužie v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len nariadenie):
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.Toto nariadenie upravuje podmienky za poskytovanie služieb občanom a
poplatky, ktoré sú stanovené za jednotlivé poskytované služby v obci Malé
Zálužie.
Sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou.
2. Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet
na spoplatnenie, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou
poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne obce.
4. Poplatky sa platia bez vyrúbenia rozhodnutia, sú splatné po poskytnutí služby
a sú príjmom obce. Pri poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka obce
potvrdenie o zaplatení poplatku.
Čl. 2
Druh poplatku
1.V obci Malé Zálužie sa budú vyberať tieto poplatky za služby:
a) Vyhlásenie v obecnom rozhlase,
b) Knižnica,
c) Prenájom kultúrnej sály v kultúrnom dome,
d) Zapožičanie kuchynského riadu, príslušenstva
e) Cintorínske poplatky,
f) Multifunkčné ihrisko.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Malé Zálužie na svojom rokovaní dňa uznesením č. 06
/2019.
2.Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2019 nadobúda účinnosť dňom
20.03.2019.
V Malom Záluží, 18.01.2019
...........................................
Veronika Kubíková
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 01/2019

Cenník za poskytovanie služieb občanom, za prenájom kultúrneho domu a
ostatné služby, účinné od 06.03.2019, schválené uznesením OZ Malé Zálužie
č. ……/2019 dňa 18.02.2019

V obci Malé Zálužie sa budú vyberať tieto poplatky za služby:
a) POPLATOK ZA VYHLÁSENIE V MIESTNOM ROZHLASE
➢ 1,00 € domáci občania
➢ Vyhlásenie smútočného oznamu – bez poplatku
b) POPLATOK ZA KNIŽNICU:
➢ Bez poplatku
c) POPLATOK ZA PRENÁJOM KULTÚRNEHO DOMU :
Na svadbu:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Letné obdobie:
40,00 €
Zimné obdobie:
60,00 €
Na kar:
15,00 € + energie

Na diskotéku, tanečnú zábavu, komerčnú zábavu:
➢ 70,00 €
Rodinné oslavy, jubileá, promócie, plesy a pod:
➢ 30,00 € + energie
Po akcii treba priestory kultúrneho domu upratať a odovzdať kľúče
v termíne, na ktorom sa dohodnú s kompetentnou osobou
/starostkou/. V prípade neuprataného priestoru si obec Malé Zálužie
účtuje za upratovanie 15€.
Prenájom priestorov pre DHZ Malé Zálužie, Jednotu dôchodcov, OZ
Labuť je bezplatný.

d) ZAPOŽIČANIE KUCHYNSKÉHO RIADU, OBRUSOV, STOLOV,
STOLIČIEK
➢
➢
➢
➢

0,05€/1ks riadu
0,50€ za obrus 1ks + 2€ za čistenie
1 € za jeden stôl
0,50€ stolička 1ks

e) CINTORÍNSKE POPLATKY
➢ za miesto na cintoríne rezervované na 10 rokov
dvojhrob – 14,- €
jeden hrob – 7, -€
➢ za použitie Domu smútku a katafalku – 5,- €
➢ za mraziaci box – 2,- €/deň

f) MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
➢ Bez poplatku

