Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pribeník
č. 1/2017
o ostatných poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku na svojom zasadnutí dňa
v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecnom záväznom nariadení pre stanovenie výšky ostatných poplatkov.
Ide o tieto poplatky:
•
Poplatky za kultúrny dom
•
Poplatky za dom športu
•
Poplatky za oznamy v miestnom rozhlase
•
Poplatky za kopírovacie služby a použitie faxu
•
Poplatky za predajné miesto
•
Ostatné poplatky

Prvá časť
Poplatky za kultúrny dom
Článok I.
Tanečné zábavy, plesy, diskotéky
- organizované neziskovými organizáciami pôsobiacimi v obci
• 15,- €/akcia
Tanečné zábavy, plesy, diskotéky
- ostatní
• 100,- €/akcia
Pohrebná hostina:
- bez vykurovania
• 15,- €/akcia
- s vykurovaním
•

25,- €/akcia

Predajné akcie
- bez vykurovania
• 5,- €/hod.
-

s vykurovaním
• 8,- €/hod.

Upratovanie priestorov KD a kuchyne po podujatiach (ak sa priestory odovzdajú
neupratané):
• oslavy, svadby, jubileá, tanečné zábavy, diskotéky, plesy:
10 €

Článok II.
Oslobodenie
Od poplatkov za kultúrny dom sú oslobodení:
• Nezávisle združenia obce (nie podnikateľský subjekt) pri činnostiach, schôdzach.
Oslobodenie neplatí pri zábavách, diskotékach a plesoch.
• Organizácie založené obcou (ZŠ, MŠ) pri činnostiach, nácvikoch, skúškach,
schôdzach. .
• Akcie – ples detí, karneval detí a podobne.

Druhá časť
Poplatky za dom športu
Článok I.
Pre občanov s trvalým pobytom v obci Pribeník, po zavŕšení 15. roku života:
• 5,00 €

Tretia časť
Oznamy v miestnom rozhlase
Článok I.
Rozhlasová relácia
Rozhlasová relácia + verejné priestranstvo 5,66 €

2,66 €

Článok II.
Oslobodenie
Od poplatku za oznamy v miestnom rozhlase sú oslobodení:
•
Organizácie pôsobiace v obci (nepodnikateľské)
•
Úmrtia, straty a nálezy

Štvrtá časť
Kopírovacie služby a použitie faxu
Článok I.
A4 jednostranne
A4 obojstranne
A3 jednostranne
A3 obojstranne

0,07 €
0,14 €
0,10 €
0,20 €

Použitie faxu

0,70 €

Článok II.
Oslobodenie
Od poplatku je oslobodené vyhotovenie fotokópií z lekárskych nálezov a úradných
dokumentov.

Piata časť
Ostatné poplatky
Článok I.
2

Predajné miesto 3x5 m /pred budovou OCÚ/ 3,00 €
Vrece na TKO
1,32 €/ks
Odpadová nádoba nová
podľa FA
Výmena odpadovej nádoby
5,31 €/ks

Záverečné ustanovenia.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Pribeník č. 1/2017 o ostatných poplatkoch
sa Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku uznieslo dňa 20.04.2017 uznesením číslo 12/2017 .
Zmeny a doplnky vo VZN Obce Pribeník o ostatných poplatkoch schvaľuje obecné
zastupiteľstvo v Pribeníku.

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Pribeník č. 1/2017 o ostatných poplatkoch nadobúda
účinnosť po 15.-ich dňoch od jeho zverejnenia.
V Pribeníku, dňa

Ing. Ernest Fedor
starosta obce

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.pribenik.sk :
odo dňa: 03.04.2017
do dňa: 20.04.2017
Po schválení Obecným zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.pribenik.sk:
odo dňa: 21.04.2017
do dňa:

