Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Červený Kláštor
číslo 3/2011
o ostatných poplatkoch za služby poskytované občanom
Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore v zmysle § 6 ods. l a § 11 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie:
Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje poplatky za doplnkové služby poskytované obcou prostredníctvom Obecného
úradu v Červenom Kláštore právnickým alebo fyzickým osobám.

Článok II
Poplatník
1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, na žiadosť ktorej bola spoplatňovaná služba poskytnutá.
2. Ak je poplatníkov viac, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Článok III
Platenie a splatnosť poplatkov
1. Poplatky sa platia v eurách, a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo bezhotovostným
prevodom na účet obce.
2. Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď po poskytnutí požadovanej služby,
pričom je v právomoci zamestnancov obce vybrať za službu zálohu už pred jej poskytnutím, najmä
u služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod. Poplatky za služby poskytnuté právnickým alebo
fyzickým osobám na základe písomnej objednávky je možné uhradiť aj na základe faktúry, ktorú vystaví
obec.
3. Ak sa nemohol úkon vykonať bez zavinenia poplatníka, obec vráti poplatok v plnej výške najneskôr do
30 dní odo dňa, keď zistilo, že sa má poplatok vrátiť.

Článok IV
Oslobodenie od poplatku
1. Od poplatku môžu byť oslobodené právnické a fyzické osoby na základe žiadosti o oslobodenie od
poplatku schválenej starostom obce.
2. Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou sú od poplatkov oslobodené úplne.

Článok V
Sadzobník poplatkov
A. Nájomné za krátkodobý (dočasný) prenájom majetku obce:

1. Poplatok za používanie kultúrneho domu – na komerčné účely
- do 3 hodín
- nad 3 hodiny
- celodenné pre občanov obce na nekomerčné účely
- poplatok za upratanie pracovníkmi OcÚ

20,00 € *
30,00 € *
15,00 € *
15,00 €

*.... k poplatku sa pripočíta spotreba energií v zmysle platného cenníka dodávateľov

2. Poplatok za používanie zasadacej miestnosti
- do 3 hodín
- nad 3 hodiny

3. Poplatok za použitie strojov
- Miešačka
- Kalové čerpadlo
- Krovinorez, kosačka, cirkulár
- Drobné el. náradie ( Vŕtačka, brúska., priamočiara píla.. )

10,00 €
20,00 €

7,00 €/deň
1,20 €/hod
2,50 €/hod
1,60 €/hod

B. Poplatky za refundáciu nákladov obce spojených s/so:

1. vyhlásením relácie v obecnom rozhlase:
- počas pracovnej doby
- občianske hlásenie
- komerčné hlásenie
- po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna a pokoja
– občianske hlásenie
– komerčné hlásenie

2,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €

(čas hlásenia v obecnom rozhlase v pracovných dňoch: -podľa potreby,
po pracovnej dobe o 17.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja: 10. 00 hod. a 14. 00 hod.)
2.

službami za:

kopirovanie, format:
- A4 jednostranny

0,10 €

A4 dvojstranni
- A3 jednostrannli
-

0,15 €
0,15 €

- A3 dvojstrannli

0,20 €

faxovanie
- v r6mci SR

0,30 €/1 str.

- do zahranidia

1,50 €/1 str.

tlad a skenovanie

0,10 €/1 str.

zviazanie viacstrank. listiny pri osveddovani podpisu

0,50 €

spr6vne popfatky v sflade so zdkonom 14iESZ. z. v zneni
neskorEich predpisov _ sadzobnik
spr6vnych poplatkov l. dast'vieobecn5 spr6va, splnomocnenie
k poloike 3:

1.

Osveddenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, ak rikon
vy2adule
zvi'senI narodnost, unj'chlene vybavenie alebo vykonanie tohto
Ljkonu

podpis

mimo iradnej miestnosti, za kaZdf

0,50 €

Clenok Vl
Zilrvere1n6 ustanovenie

1.

Zmeny a doprnky tohto VZN schva|uje obecn6 zastupitelstvo
v cervenom Klastore.

V Cervenom Klir5tore, 6. septembra 201
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