
Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Neporadza  

č. 1/2013 
 

     Obecné zastupiteľstvo Neporadza za účelom vytvorenia zdrojov finančných prostriedkov 

obce na zabezpečenie financovania obecných úloh a povinností podľa § 11 ods. 3 písm. a), g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

vydáva  

 

„Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych  poplatkoch“ 
 

         Časť I. 

Úvodné ustanovenia  
 

Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že  s  účinnosťou od 1. júla 

2013 na svojom území z a v á d z a    tieto miestne poplatky: 

 

a/ poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase, 

b/ poplatok za prenájom miestnosti v budovách majetku obce,  

c/ poplatok za zapožičanie hnuteľného majetku obce a za služby  

                                                                              

Časť II. 

Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase 
 

1. Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase                       2 € / 1 vyhlásenie 

 

2. Od poplatku sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt, alebo sídlo    

    organizácie na území obce Neporadza. 

 

3. Od poplatku sú oslobodení daňovníci, ktorí uhradili poplatok za užívanie verejného     

    priestranstva za účelom využitia trhového miesta.  

 

Časť III. 

Poplatky za prenájom miestnosti  
 

1. Kar, menšie posedenie, schôdze organizácii      7 €      

         

2.   Svadba, kultúrno-spoločenské akcie         27 €   

    

3.   Predaj a predvádzanie tovaru                     letné obdobie    7 €  / 1 hodina 

                                                                       zimné obdobie 10 € / 1 hodina 

4.   Prenájom domu smútku         10 € 

 

5. K poplatkom v bode 1. a 2. bude faktúrovaná skutočná spotreba energií po vykonaní 

odpočtu. 



 

Časť IV. 

Poplatky za zapožičanie hnuteľného majetku, poplatky za služby  
 

 

1. kopírovanie listín    formát A4  0,10 € / 1 strana 

      formát A4 duplex 0,15 € / 1 strana 

2. faxovanie dokladov       0,60 € / 1 strana 

3. evidenčná známka psa       1,00 € / 1 ks 

4. zapožičanie smetnej nádoby              10,00 € / 1 ks 

5. zapožičanie riadu a nábytku v kultúrnom dome: 

   Stolička         0,10 € / 1 ks 

   Stôl         0,50 € / 1 ks 

 

  
Merná  

jednotka 

         
Cena v 
€: 

             Druh tovaru 
 

za MJ 

Tanier hlboký ks 0,02 

Tanier plytký ks 0,02 

Tanier dezertný ks 0,02 

Misa polievková ks 0,05 

Misa kompótová malá ks 0,02 

Poháre duritové ks 0,02 

Poháre prípitkové ks 0,02 

Poháre štamperlíky ks 0,02 

Poháre hranaté ks 0,02 

Džbány ks 0,03 

Vidličky ks 0,02 

Nože príborové ks 0,02 

Lyžice ks 0,02 

Lyžičky kávové ks 0,02 

Šálky na kávu  ks 0,02 

Hrnce ks 0,03 

Kastróly ks 0,03 

Pokrievky ks 0,02 

Vedro smaltované ks 0,03 

Vandel veľký ks 0,03 

Škopek ks 0,03 

Naberačky ks 0,02 

Varechy ks 0,03 

Košíky na pečivo ks 0,02 

Misa pečienková ks 0,03 

Tácka veľká ks 0,02 

Vázičky ks 0,02 

Popolníky ks 0,02 

Soľničky ks 0,02 

Svietniky ks 0,02 

Sitko ks 0,02 

Tácky z plexiskla ks 0,02 

Kábel predlžovačka ks 0,07 



Doska na mäso ks 0,03 

Tabla veľká ks 0,07 

Utierky ks 0,03 

Odkvapkávač  ks 0,02 

Kotliny ks 0,03 

Univerzálne kliešte ks 0,03 

Drhák ks 0,02 

Kolečko na zemiaky ks 0,02 

Nože ks 0,03 

Tĺčik na mäso ks 0,03 

Lieviky ks 0,02 

Várnice  ks 0,40 

Miska hnedá ks 0,02 

Miska biela ks 0,02 

Miska fialová ks 0,02 

Miska malá ks 0,02 

Várna kanvica ks 0,20 

Obrus veľký plachty ks 0,10 

Obrus  farebný ks 0,10 

Obrus PVC ks 0,10 

 

 

Časť V. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený dňa 22. apríla 2013. 

 

2. Toto VZN bolo schválené uznesením č. 36/2013 na riadnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva Neporadza  dňa  7. júna 2013. 

 

3. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2010  o miestnych poplatkoch. 

 

4. Toto VZN bolo zverejnené dňa 10. júna 2013 a účinnosť nadobúda 15. dňom od dňa 

jeho vyvesenia.  

 

 

 

 

V Neporadzi  

Dňa 10. júna 2013 

 

 

 

        Marián Kopecký 

           starosta obce  

 

 

vyvesené: 10. júna 2013 

zvesené:   26. júna 2013 



 


