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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ 

 ČÍSLO 13/2012 

 

ZO DŇA 14. 12. 2012 

 

O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby 

 

Obec Sklené podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Sklené 

 

O službách poskytovaných obcou a poplatku za tieto služby 

 

§  1 

Základné ustanovenie 

 

Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje  poplatky (úhrady) za pracovné úkony, 

vykonávané Obecným úradom v Sklenom. 

 

§ 2 

Sadzby poplatkov 

 

Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou. 

 

§ 3 

Platenie poplatkov 

 

Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce.  

 

§ 4 

Sadzobník poplatkov 

 

1. Vyhotovenie fotokópií textu: 

– formát A4 jednostranne                              0,07 € 

– formát A4 obojstranne                              0,14 € 

– formát A3 jednostranne                             0,14 € 

– formát A3 obojstranne                              0,28 € 

 

2. Odoslanie faxu: 

– v rámci SR – do formátu A4 

prvá strana                                                                0,70 € 

      každá ďalšia strana                              0,70 € 

– mimo územia SR do formátu A4 

prvá strana                               0,80 € 

každá ďalšia strana                                       0,80 € 
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3. Bežný oznam v obecnom rozhlase                                                                             2,00 € 

Poplatok sa nevyberá za rozhlasové oznámenia štátnych organizácií, obcí, fyzických 

a právnických osôb, ktoré občanom podávajú upozornenia a pod., relácie miestnych 

a dobrovoľných a spoločenských organizácií.    

 

4. Poplatok za prenájom obecného majetku: 

a/ priestory veľkej sály v obecnom dome    

    do 8 hodín bez vykurovania                                                                                    37,00 € 

                      s vykurovaním                                                                                       53,00 €     

    8 - 24 hodín bez vykurovania                                                                                  48,00 € 

    8 - 12  hodín s vykurovaním                                                                                   57,00 €  

   12 - 24 hodín s vykurovaním                                                                                   63,00 €     

   Vykurovanie si zabezpečuje nájomca.                                                                           

b/ priestory malej sály v obecnom dome 

    do 3 hodín bez vykurovania                                                                                    12,00 € 

                      s vykurovaním                                                                                       19,00 € 

    3 - 6 hodín bez vykurovania                                                                                    18,00 € 

                      s vykurovaním                                                                                       28,00 €   

    6-12 hodín bez vykurovania                                                                                    22,00 € 

                      s vykurovaním                                                                                       37,00 €   

c/ priestory miestností na obecnom úrade 

    do 3 hodín bez vykurovania                                                                                    13,00 € 

                      s vykurovaním                                                                                       20,00 €   

    3 - 6 hodín bez vykurovania                                                                                    17,00 € 

                      s vykurovaním                                                                                       28,00 € 

d/ poplatok za obecnú knižnicu ročný 

    deti do 15 rokov                                                                                      0,33 € 

    dospelí                                                                                                    0,66 € 

 

 

Špecifiká poskytovania prenájmu  

Obec poskytuje prenájom miestností fyzickým a právnickým osobám za účelom: 

- Spoločenskej alebo kultúrnej akcie 

- Pracovnej akcie 

- Prezentačnej akcie 

 

Obec neposkytuje nájom obecného domu, obecného úradu na prenájom za účelom šírenia 

myšlienok podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu. 

 

Od poplatku sú oslobodené : 

- Dobrovoľné a spoločenské organizácie v obci na schôdzkovú činnosť, zasadnutia 

členov obecných organizácií 
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V odôvodnených prípadoch môže obecný úrad požadovať zálohovú platbu pred začatím 

nájmu. 

Nájomca je povinný po ukončení akcie odovzdať prenajímané priestory v pôvodnom stave 

(upratané) .  

 

d/ dom smútku na vykonanie poslednej rozlúčky                                                  10,00 €  

    poplatok sa zvyšuje za použitie chladiaceho zariadenia denne o                              2,00 € 

 

5. Zapožičanie 

a) prívesný vozík 

 pracovné dni do 15.00 hod. /poplatok na deň                                                              5,00 € 

 nepracovné dni/ poplatok na deň                                                                                 7,00 €           

b) miešačka  

malá   poplatok na deň                                                                                                  5,00 €   

veľká  poplatok na deň                                                                                                  7,00 €      

c) drobné elektrické náradie poplatok na deň                                                          3,00 € 

d) iné mechanické náradie  poplatok na deň                                                             2,00 €                                                                                                                     

 

§ 11 

Zrušovacie ustanovenia 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sklené o službách poskytovaných 

obcou a poplatok za tieto služby č. 2/2012 zo dňa 15. 12. 2011. 

  

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo v Sklenom sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 

14. 12. 2012  uznesením č. 22/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ján Gutten 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 


