Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Kelča č. 1/2016 o úhradách za služby
poskytovaných obcou Nová Kelča
Obecné zastupiteľstvo v Novej Kelči v súlade s § 6 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva toto:
VŚEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Úvodné ustanovenia
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobne podmienky
ukladania poplatkov za služby poskytnuté obcou občanom alebo právnickým osobám, ktoré
majú súkromno-právny charakter a nemôžu byť upravené VZN ako správny poplatok alebo
miestny poplatok .

a) Prenájom kultúrnej miestnosti
b) prenájom majetku obce
c) poskytované služby

§2
Predmet poplatkov

§3
Poplatník
Poplatok za prenájom a poskytované služby platí fyzická aj právnická osoba
§4
Základ poplatkov a sadzby poplatkov
Kopírovanie 1 strana
0,06 €
obojstranne
0,10 €
Poplatok za vydanie osvedčenia, potvrdenia nezaradeného v sadzobníku správnych poplatkov
3,- €
Služby v doprave 1 obrátka V3S (dovoz dreva)
20,00 €
Za použitie osobného auta
0,20 € / km
Za prívesný vozík
5,00 €
Za služby traktorom(občanom obce)
20,00 €/ 1 motohodina
Cudzím
30,00 €/ 1 motohodina
Kosenie krovinorezom 1 hod.
5,00 €
Za použitie miešačky, zbíjačky
5,00 € / deň
Za hoblík na kapustu, rebrík
1,00 €
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
5,00 €

Prenájom kultúrnej miestnosti:
Prezentačná akcia
Predajná akcia
Rodinné akcie ( krstiny, oslavy)
Pohrebná hostina
Svadba
Spoločenské akcie (ples, zábava)

10,00 €
20,00 €
30,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €

V prípade, že akciu bude zabezpečovať obec Nová Kelča, cena na osobu bude určená
v závislosti od kalkulácie nákladov na stravnú jednotku. V tejto cene bude zahrnuté: polievka,
hlavné jedlo, obrusy, riad, poháre, príbor a prenájom miestnosti s inventárom.
Ples, diskotéka a tanečná zábava je povolená len pod hlavičkou organizácie so sídlom v obci
Nová Kelča.
Kultúrnu 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.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§5
Spoločné ustanovenia
1) Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Nová Kelča
2) Prenajaté priestory, inventár a pod. je potrebné odovzdať a vrátiť a stanovený poplatok
uhradiť hneď v prvý pracovný deň po ukončení akcie.
3) Poplatník je povinný prenajímateľovi oznámiť aj stav prenajatého a požičaného
a hlavne poškodeného majetku.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nová Kelča sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Novej Kelči dňa 17.03.2016 uznesením č. 4/2016
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo v Novej Kelči.
3) Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 4/2014.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.04.2016.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nová Kelča 24.02.2016
Návrh VZN zvesený dňa 16.03.2016
VZN vyvesené dňa 18.03.2016
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