OBEC BOROVÁ

Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2017

o poplatkoch za služby poskytované obcou Borová

Návrh VZN vyvesený dňa: 2.3.2017
zvesený dňa:
VZN schválené dňa:
Uznesenie č.:
Schválené VZN vyvesené dňa:
Účinnosť:

Obecné zastupiteľstvo v Borovej na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2017
o poplatkoch za služby poskytované obcou Borová

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky určovania
a vyberania poplatkov za služby poskytované obcou Borová.
2. Poplatníkom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využije služby
poskytované obcou Borová.
3. Úhrada poplatku sa môže uskutočniť:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Borovej alebo
b) bezhotovostným prevodom na účet alebo
c) poštovým poukazom na účet.
4. Poplatky sa platia bez vyrubenia a sú splatné pri podaní.
5. Poplatky sú príjmom obce a ich správu vykonáva Obecný úrad Borová.

Čl. II
Druhy poplatkov
1. Obec Borová vyberá poplatky za tieto služby:
a) nájom nehnuteľnosti v majetku obce:
 kultúrny dom
 zasadacia miestnosť obecného úradu
 spoločenská miestnosť v TJ
b) užívanie verejného priestranstva
c) nájom a zapožičanie inventáru kultúrneho domu
d) vysielanie alebo vyhlásenie v miestnom rozhlase
e) kopírovanie
f) práca s obecným náradím, prístrojmi a strojmi.
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Čl. III
Nájom kultúrneho domu
1. Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým osobám a právnickým osobám na
účely:
a) súkromnej spoločenskej akcie – svadba, oslava, smútočné posedenie, kar,
b) kultúrnej alebo spoločenskej akcie komerčného a nekomerčného charakteru –
zábava, ples, bál, diskotéka,
c) pracovnej akcie – seminár, školenie, schôdza, prezentácia a pod.,
d) prezentačnej alebo predajnej akcie,
e) akcie športového charakteru.
2. Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu na účely šírenia myšlienok podporujúcich
rasizmus, fašizmus, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.
3. Záujem o prenájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba na
Obecnom úrade v Borovej vopred, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu.
4. Sadzby poplatkov za prenájom kultúrneho domu:
a) smútočné posedenie (kar)
 obyvatelia s trvalým pobytom v obci Borová
20,00 €
 obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Borová
30,00 €
+ spotreba elektr. energie, plynu na varenie a vody nezávisle od trvalého pobytu
b) svadobná hostina
 obyvatelia s trvalým pobytom v obci Borová
35,00 €
 obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Borová
50,00 €
+ spotreba elektr. energie, plynu na varenie a vody nezávisle od trvalého pobytu
c) rodinné posedenie, oslava
 obyvatelia s trvalým pobytom v obci Borová
20,00 €
 obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Borová
30,00 €
+ spotreba elektr. energie, plynu na varenie a vody nezávisle od trvalého pobytu
d) zábava, ples, diskotéka, bál
 nekomerčného charakteru organizácie a združenia
50,00 €
 komerčného charakteru
100,00 €
+ spotreba elektr.j energie, plynu na varenie a vody v oboch prípadoch
e) pracovná akcia (seminár, schôdza, školenie a pod)
za každú začatú hodinu
5,00 €
f) predajná akcia alebo prezentácia spojená s predajom
za každú začatú hodinu
10,00 €
5. Cenník zapožičania riadov na akcie konané v kultúrnom dome
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Názov riadu
Tanier hlboký
Tanier plytký
Tanier dezertný
Misa polievková
Misa mäsová
Šálka kávová
Šálka čajová
Pohár 1,5 dcl
Pohár na malinovku
Štamperlík na stopke
Pohárik 1 dcl
Vidlička
Nôž jedálenský
Lyžica polievková
Lyžica kávová
Naberačka malá
Naberačka velká
Pekáč veľký
Hrniec veľký
Struhák
Sedák na stoličky
Podnos menší
Podnos väčší
Váza
Solnička kompletná
Obrusy
Popolník
Misa Torina
Štamprlík
plech hnedý malý
Džbán
Tĺčik na mäso
Varechy
Sitko na polievku
Sitko na slíže
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Obecný Úrad BOROVÁ
Cenník za požičanie riadu
Požičovné
ks
á
Eur
0,05
0,05
0,03
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05

Neodovzdané
ks
á

Eur
3
3
2
6
5
0,85
0,85
1,2
1
0,75
0,5
1
1,5
1
0,5
2
10
6
2,5
2,5
3
1,5
2,5
1
2
8
2
2
1
1,5
3
4
1
2,5
3
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Košík
Svietnik
Miska malá
Miska velká
Stojan na taniere
Mikrovlnka
Konvica
Hrniec + pokrievka malý
Hrniec + pokrievka velký
Nožík velký
Nožík malý
Doska plastová
Duritka
Umývačka riadu do 50 ludí
Umývačka riadu nad 50 ludí
-

0,05
0,05
0,1
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,05
0,05
0,01
0,03
5€

1
2
8
25
1,5
180
30
15
25
10
5
5
1,5

10 €

poplatok za použitie plynovej bomby smútočné posedenie 1 €
poplatok za použitie plynovej bomby oslava, svadba, zábava, ples 5 €

6. Od poplatku sú oslobodení:
a) osoby, ktoré sa stretnú za účelom prípravy kultúrneho podujatia pre obec alebo pri
príprave prezentácie a pomoci obci,
b) Obecný úrad Borová,
c) Materská škola v Borovej,
d) Slovenský zväz záhradkárov Borová
e) Dobrovoľný hasičský zbor Borová
Čl. IV
Nájom spoločenskej miestnosti telovýchovnej jednoty
1. Obec poskytuje nájom zasadacej miestnosti v TJ fyzickým a právnickým osobám
2. Nájom zasadacej miestnosti sa poskytuje len počas úradných hodín obecného úradu.
3. Nájom zasadacej miestnosti mimo úradných hodín obecného úradu povoľuje starosta
obce.
4. Záujem o nájom zasadacej miestnosti v TJ oznamuje fyzická osoba alebo právnická
osoba vopred na obecnom úrade spravidla 15 dní pred dňom nájmu.
5. Poplatok za nájom zasadacej miestnosti na TJ je:
a) pre komerčné účely
10,00 €/hod.
b) pre nekomerčné účely – posedenia, schôdze, semináre a pod.
5,00 €/deň
6. Oslobodení od poplatku za nájom zasadacej miestnosti v TJ sú:
a) osoby, ktoré sa stretnú za účelom prípravy kultúrneho podujatia pre obec alebo pri
príprave prezentácie a pomoci obci,
b) Obecný úrad v Borovej,
c) Obecné zastupiteľstvo v Borovej,
d) Materská škola v Borovej,
f) Slovenský zväz záhradkárov Borová
g) Dobrovoľný hasičský zbor v Borovej.
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Č. V
Nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade
1. Obec poskytuje nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade fyzickým a právnickým
osobám len na krátkodobé akcie, ktoré trvajú maximálne 6 hodín.
2. Nájom zasadacej miestnosti sa poskytuje len počas úradných hodín obecného úradu.
3. Nájom zasadacej miestnosti mimo úradných hodín obecného úradu povoľuje starosta
obce.
4. Záujem o nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade oznamuje fyzická osoba
alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade spravidla 15 dní pred dňom nájmu.
5. Poplatok za nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade je:
c) pre komerčné účely
5,00 €/hod.
d) pre nekomerčné účely – posedenia, schôdze, semináre a pod.
5,00 €/deň
Oslobodení od poplatku za nájom zasadacej miestnosti sú:
a ) osoby, ktoré sa stretnú za účelom prípravy kultúrneho podujatia pre obec
alebo pri príprave prezentácie a pomoci obci,
b ) obecný úrad v Borovej,
c ) obecné zastupiteľstvo v Borovej,
d ) materská škola v Borovej,

Čl. VI
Poplatok za užívanie verejného priestranstva
1. Obec prenajíma verejné priestranstvo fyzickým alebo právnickým osobám na účely:
a) ambulantného predaja výrobkov, tovarov a služieb na trhových miestach v zmysle
trhového poriadku,
b) umiestnenia lunaparku a kolotočov počas hodových slávností.
2. Verejným priestranstvom sú verejné priestory, chodníky, cesty a komunikácie.
3. Sadzby poplatkov za užívanie verejného priestranstva:
a) predaj výrobkov, tovarov a služieb na trhových miestach
4,00 €/deň
b) umiestnenie lunaparku a kolotočov
10,00 €/deň
4. Fyzická a právnická osoba má ohlasovaciu povinnosť na Obecnom úrade v Borovej.
5. Od poplatku za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické
osoby, ktoré organizujú kultúrne a športové akcie bez vstupného.
Čl. VI
Nájom a zapožičanie inventáru kultúrneho domu
1. Obec požičiava a prenajíma inventár kultúrneho domu mimo kultúrneho domu.
2. Poplatky za požičanie inventáru kultúrneho domu:
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a) stolička
 obyvatelia s trvalým pobytom v obci Borová
0,20 €/kus
 obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Borová
0,40 €/kus
b) stôl
 obyvatelia s trvalým pobytom v obci Borová
0,30 €/kus
 obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Borová
0,60 €/kus
c) obrus
 obyvatelia s trvalým pobytom v obci Borová
1,50 €/kus
 obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Borová
2,00 €/ kus
3. V prípade straty, poškodenia alebo zničenia inventáru je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá si inventár požičala, povinná uhradiť jeho hodnotu, ktorú určí
zamestnankyňa obecného úradu po zohľadnení jeho opotrebovania, do pokladne
obecného úradu.
Čl. VII
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
1. Obec vyhlasuje v miestnom rozhlase:
a) oznamy o ambulantnom predaji, o akciách miestnych podnikov, o športových
a kultúrnych podujatiach, o akciách organizovaných obcou,
b) oznamy vo verejnom záujme,
c) smútočné oznamy,
d) blahoželania.
2. Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie.
3. Za jedno vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase uhradí fyzická a právnická osoba:
a) počas pracovnej doby zamestnancov obecného úradu
1,00 €
b) počas víkendu a mimo pracovnej doby zamestnancov obecného úradu 3,00 €
4. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase uhradí fyzická a právnická osoba pred
vyhlásením jedným zo spôsobov uvedených v Čl. I ods. 3 tohto VZN.
Čl. XI
Kopírovanie dokumentov
1. Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí kopírovanie
dokumentov.
2. Poplatky za kopírovanie:
 formát A4 jednostranne
0,10 €/strana
 formát A4 obojstranne
0,08 €/strana
 format A4 farebne
0,15€/strana
 format A4 farebne obojstranne
0,12€/strana
3. Poplatky za kopírovanie uhrádza fyzická alebo právnická osoba ihneď po poskytnutí
služby.
Čl. X
Práca s obecným náradím, prístrojmi a strojmi
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1. Obec poskytuje službu:
 zapožičanie obecného krovinorezu so zamestnancom obce za 10,00
€/hodinu.
 zapožičanie prívesného vozíka za osobný automobil 5 € za kalendárny deň
 miešačka 10 € za kalendárny deň
2. Úhradu za službu je možné uskutočniť jedným zo spôsobov uvedených v Čl. I odst. 3
tohto VZN.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány obce, ktorými sú starosta obce,
hlavný kontrolór obce a zamestnanci obce na základe poverenia starostu obce.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN možno robiť novelou VZN alebo novým VZN.
3. Návrh VZN bude zverejnený v úradnej tabuli obce Borová a na webovej stránke obce
Borová od 2.3.2017.

....................................................
Ing. Blanka Matovičová
starosta obce
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