VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 49/2013
O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

toto

Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za
tieto služby
PRVÁ ČAS
§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
poplatkov za služby v obci Smolenice pre nasledujúce obdobie.
2) Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na
spoplatňovanie, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou,
v hotovosti do pokladne obce.
4) Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri
poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka Obce potvrdenie o zaplatení
poplatku. U poplatkov, ktoré majú povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí
uvedie údaj o zaplatení a o sume poplatku.
DRUHÁ ČAS
§2
Správa poplatkov
1) Správu poplatkov za služby vykonáva Obecný úrad Smolenice
TRETIA ČAS
§3
Druh poplatku
1) V obci Smolenice sa budú vybera tieto poplatky za služby:
A) nájom nehnuteľností v majetku obce,
B) vyhlásenie v obecnom rozhlase,
C) kopírovanie a poplatok za faxové služby,
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ŠTVRTÁ ČAS
§4
Výška poplatku a splatnosť
1) Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým aj právnickým osobám za účelom:
a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar, maškarný ples,
reprezentačný ples usporiadaný organizáciou, ktorá pôsobí na území obce
Smolenice a pod.)
b) komerčné využite (bál, zábava, diskotéka)
c) pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.)
d) prezentačnej akcie (prezentácia podnikateľa, produktov a pod.)
e) predajné akcie (1 x do týždňa – streda) – čas predaja 8.00 – 17.00 hod.
Rezervácia predajnej akcie poplatok za rezervovanie termínu 20,- €. Poplatok za
rezerváciu sa odráta celkovej sumy nájmu. Ak predajca sa nedodrží termín záloha sa mu
nevráti. V mimoriadnych prípadoch sa predajná akcia môže kona aj v iný deň počas
pracovného týždňa za sumu zvýšenú o 50 % zo sumy prenájmu.
2) Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu za účelom
šírenia myšlienok
podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.
3) Záujem o prenájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba
vopred na obecnom úrade, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu.
A. Sadzba poplatku za prenájom KD Smolenice a KSD Smolenická Nová Ves
je nasledovná:
Prenájom KD Smolenice /SNP 87/ :
Prenájom KD /kinosála/ na 1 hod. 10 €
Prenájom KD predajcovia /kinosála/ na 1-3 hod.
15 €/ 1 hod.
od 3 hod.
10 €/ 1 hod.
Prenájom KD /sobášna sieň/ na 1 hod. 5 €
Prenájom KD /vestibul/ na 1 hod.
3€
Prenájom KD na usporiadanie tanečnej zábavy 300 € + záloha 200 € / ktorá sa vráti po
ukončení akcie a prebratí KD/
Prenájom KSD Smolenická Nová Ves /Obrancov mieru 86/ :
1. na usporiadanie svadobnej hostiny :
- pre domácich v letnom období 100 €
- pre cudzích v letnom období
120 €

v zimnom období 120 €
v zimnom období 140 €

2. na usporiadanie smútočnej hostiny
- v letnom období 20 €

v zimnom 30 €

3. na usporiadanie rodinnej oslavy, stretávky
- pre domácich v letnom období 70 €
v zimnom období 90 €
- pre cudzích v letnom období 100 €
v zimnom období 120 €
4. na usporiadanie tanečnej zábavy 200 €
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5. na usporiadanie prezentácie, školenia na 1 deň
- v letnom období 50 €
- v zimnom období 70 €
Preberanie KSD v piatok do 16.00 hod.
Odovzdanie KSD v pondelok do 12.00 hod.
Zimné obdobie je od 01.10. do 30.04.

-

bezplatný prenájom pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti obce Smolenice

Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom
prípravy kultúrneho podujatia (napr. divadelné predstavenie) pre obec alebo pri príprave
prezentácie a pomoci obci.
Oslobodené od poplatku sú organizácie 1x ročne pri príležitosti výročnej schôdze,
školské akcie, prezentovanie programu detí, osvetové prednášky. Jednota dôchodcov,
Klub dôchodcov a šachový krúžok sú oslobodený od poplatku 12x ročne.
Oslobodený od poplatku je obecný úrad a akcie ním organizované, verejné
zasadnutia obecného zhromaždenia, zasadnutia komisií
Nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade:
Obec neposkytuje nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade.
Nájom sa bude evidova v kalendári akcií, kde sa každá požiadavka zaeviduje
s údajmi:
Dátum rezervácie, čas od-do, typ akcie, počet osôb, sadzba, záloha, vyúčtovanie, poznámka o ukončení

B. Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
1) Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách
miestnych
podnikov,
o športových
a kultúrnych
podujatiach,
o akciách
usporiadaných obcou.
2) alej sú to oznamy vo verejnom záujme – vrátane smútočných oznámení
a blahoželaní.
3) Smútočné oznamy – sú bezplatné.
4) Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie.
5) Obecný úrad si vyhradzuje právo pozmeni obsah relácie (príp. odmietnu
vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase) najmä v prípadoch príliš dlhého textu a
textu vyslovene komerčného charakteru.
6) Počas víkendov sa nevyhlasuje.
7) Za jedno zverejnenie oznamu vo verejnom rozhlase zaplatí fyzická alebo právnická
osoba:
3,50 € počas pracovnej doby zamestnancov OU vyhlasuje 2 x denne :
o 10.00 hod. a o 15.00 hod. / v piatok o 14.00 hod./
8) Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase,
9) Organizácie pôsobiace v obci majú hlásenie v obecnom rozhlase zdarma.
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C. Kopírovanie:
1) Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie
dokumentov.
-

0,15 €
0,30 €
0,30 €
0,50 €

Formát A4 jednostranne
Formát A4 obojstranne
Formát A3 jednostranne
Formát A3 obojstranne
2) Poplatky vyberá obecný úrad ihne

po kopírovaní.

Faxové služby :
-

Miestne a medzimestské 1 €
Zahraničné
2€

PIATA ČAS
§5
Záverečné ustanovenia
1) VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Smolenice dňa 28.11.2013
2) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Smolenice dňa 16.12.2013
3) Uznesenie č. XXI/6
4) Toto VZN bolo vyvesené na úradnú tabuľu dňa 17.12.2013
5) Toto VZN nadobúda účinnos dňom 01.01.2014

V Smoleniciach, dňa 17.12.2013
Pavlína Hornáčková ,v.r.
starostka obce
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