OBEC BREZNIČKA, Breznička 35, 091 01, IČO: 00330337

VZN č. 02/2015
o uplatňovaní miestnych poplatkov na
území obce Breznička

Vyvesené dňa: 23.09.2015
Schválené dňa: 26.10.2015
Číslo uznesenia: 17/2015
Účinnosť dňom: 01.01.2016

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 02/2015
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.

Časť I.
§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)
b)
c)
d)
e)

Správne poplatky
Poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti, domu smútku
Poplatok za prenájom majetku obce
Poplatok za poskytované služby
Poplatok za požičiavanie stolov, stoličiek, riadu a miešačky

a) Správne poplatky
1. Za overovanie podpisu
1,50 EUR (za jeden podpis)
2. Za overovanie listín
1,50 EUR (za každú začatú stranu)
3. Poplatok za vydanie osvedčenia, potvrdenia nezaradeného v sadzobníku správnych
poplatkov
3,00 EUR
4. Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte
5,00 EUR
5. Za vydanie rybárskeho lístka:
a) Týždenného
1,50 EUR
b) Mesačného
3,00 EUR
c) Ročného
7,00 EUR
d) 3-ročného
17,00 EUR

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých
škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným
riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní
zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby
ustanovené ako rybárska stráž pod predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo
povolania.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do SR na pozvanie
alebo so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov veku.

6. Kopírovanie: A4 jednostranne
A4 obojstranne

0,06 EUR
0,10 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kar (v cene je aj požičanie riadu)
Prezentačná akcia
Predajná akcia
Rodinné akcie
Svadba
Spoločenské akcie (ples, zábava)
Schôdza + riad + upratovanie
Prenájom domu smútku
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

20,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
50,00 EUR
60,00 EUR
30,00 EUR
15,00 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

5,00 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

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

4. Zapožičanie obecnej miešačky

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.

§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. 02/2015 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Breznička dňa
26.10.2015, uznesenie č. 17/2015. Nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.
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

