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OBEC BREZNIČKA
Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: 1/2019

v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZNIČKA
č. 1/2019
O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

31.01.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

31.01.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

31.01.2019

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

11.02.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

12.02.2019

Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu:
- elektronicky na adresu:

Obec Breznička, Breznička 35, 091 01
obecbreznicka@gmail.com

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ v Brezničke dňa:

15.02.2019

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

25.02.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.04.2019
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Obec Breznička
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Breznička
č. 1/2019
o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Obec Breznička, Obecné zastupiteľstvo obce Breznička podľa § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a 11
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov a zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien
a predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Breznička,
ktorým sa upravuje uplatňovanie miestnych poplatkov na území obce Breznička.

§1
Všeobecné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobné podmienky
ukladania poplatkov za služby poskytnuté obcou občanom alebo právnickým osobám
§2
Poplatky
Obec vyberá:
a) Správne poplatky
b) Poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti, domu smútku
c) Poplatok za prenájom majetku obce
d) Poplatok za poskytované služby
e) Poplatok za požičiavanie stolov, stoličiek, riadu a miešačky
a) Správne poplatky
1. Poplatok za vydanie osvedčenia, potvrdenia nezaradeného v sadzobníku správnych
poplatkov
3,00 EUR
Poplatok sa platí po vykonaní prác do pokladne obecného úradu.
Ostatné poplatky podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
b) Poplatok za prenájom miestností
Za prenájom spoločenskej miestností:
1. Kar - zosnulý s trvalým pobytom v obci
- zosnulý bez trvalého pobytu v obci
2. Prezentačná akcia
3. Predajná akcia
4. Rodinné akcie - občan s trvalým pobytom v obci
- občan bez trvalého pobytu v obci
5. Svadba - občan s trvalým pobytom v obci

30,00 EUR
40,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
40,00 EUR
100,00 EUR
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6.

7.
8.

9.

- občan bez trvalého pobytu v obci
Spoločenské akcie (ples, zábava)
- občan s trvalým pobytom v obci
- občan bez trvalého pobytu v obci
Schôdza + riad + upratovanie
Prenájom domu smútku
- zosnulý s trvalým pobytom v obci
- zosnulý bez trvalého pobytu v obci
Záloha pri prenájme spoločenskej miestnosti
(vráti sa pri odovzdaní spoločenskej miestnosti,
slúži na krytie prípadných škôd)

10. Záloha podľa bodu 9 pre občanov s trvalým
pobytom mimo obce Breznička alebo organizácie
so sídlom mimo obce Breznička

130,00 EUR
100,00 EUR
130,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR

300,- EUR

600,- EUR

c) Poplatok za prenájom majetku obce
Nájomné sa určuje na základe žiadosti podľa druhu a doby nájmu majetku. O výške nájmu
rozhoduje obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.
d) Poplatok za poskytované služby
1. Za vyhlásenie v miestnom rozhlase
2. Kopírovanie: A4 jednostranne
A4 obojstranne

5,00 EUR
0,06 EUR
0,10 EUR

e) Poplatok za požičiavanie stolov, stoličiek, riadu a miešačky

1. Požičanie stoličiek
2. Požičanie stolov
3. Zapožičanie riadu do 20 sad
nad 20 sad
4. Zapožičanie obecnej miešačky

0,10 EUR / kus a deň
0,50 EUR / kus a deň
5,00 EUR / akcia
10,00 EUR / akcia
7,00 EUR / deň

Poplatok sa platí v deň požičania do pokladne obecného úradu.
f) Poplatok za vstup na miestny cintorín
1. Vstup na miestny cintorín pre SZČO a právnické osoby, ktorí robia výkopové,
betonárske alebo kamenárske práce na miestnom cintoríne podlieha zaplateniu zálohy:
-

Záloha za vstup na cintorín

50,- EUR / za zákazku

Záloha
sa
vráti
po
skončení
zákazky
a skontrolovaní
cintorína
a okolia
prevádzkovateľom cintorína. V prípade, že prevádzkovateľ zistí škody na majetku
nachádzajúcom sa na cintoríne a v jeho okolí, ktoré spôsobil vykonávateľ zákazky, alebo
nezákonné umiestnenie odpadu, ktorého pôvodcom je vykonávateľ zákazky, je oprávnený
z tejto zálohy odrátať výšku škody alebo náklady na odstránenie nezákonné umiestneného
odpadu.
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§3
Poplatník
Poplatok za prenájom a poskytované služby platí fyzická aj právnická osoba.
§4
Podmienky poskytovania majetku obce a oslobodenie od poplatkov
Ples, diskotéka a tanečná zábava je povolená len pod hlavičkou organizácie so sídlom
v Brezničke. Spoločenskú miestnosť a ostatné zariadenia je potrebné odovzdať s poumývaným
použitým inventárom a podlahou. Poplatok za prenájom kultúrnej miestnosti neplatí právnická
osoba alebo združenie so sídlom v obci za účelom konania schôdzí, výročných zhromaždení,
príp. iných verejnoprospešných akcií.
§5
Spoločné ustanovenia
1. FO alebo PO je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 10 dní od
vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem tých prípadov,
kedy je podľa tohto VZN určená iná lehota.
2. Ak nebudú poplatky uhradené včas alebo v správnej výške, obec zvyšuje poplatky
o 0,3 % za každý omeškaný deň.
3. Poplatník platí poplatky obci Breznička:
- Do pokladne obecného úradu
- Na účet obce č. 3456477855/0200, IBAN SK60 0200 0000 0034 5647 7855
§6
Záverečné ustanovenia
Týmto VZN sa zrušujú predchádzajúce VZN obce Breznička, ktorými sa upravovala výška
poplatkov upravených v tomto VZN.
VZN č. 01/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Breznička dňa 15.02.2019,
uznesenie č. 2/2019. Nadobúda účinnosť dňom 01.04.2019.
Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR č. 544/1990
Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov.

Monika Leľová
starostka obce
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