Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov a
zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské
č. 2/2017
zo dňa 27.9.2017

O ostatných poplatkov v obci Oreské
I.
Poplatky za užívanie priestorov
Pri prenájme priestorov v KD bude na individuálnom rozhodnutí občana, aby sa rozhodol na
základe poplatkov, ako dlho bude mať v nájme KD, prístavbu, pec, to znamená, že ak bude
žiadať prenajímateľa, aby bola prevádzka Chránená dielňa zatvorená, v tom prípade bude
musieť platiť za každý deň zatvorenej prevádzky + ......€ k nájmu. Prenájom na sobotu/nedeľu
začína v piatok najskôr od 15:00 hod.
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b
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d

e
f
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h

Popis
Svadba v celom KD – občania obce
Svadba v celom KD - cudzí
Prenájom pece + kuchyňa + prístavbaobčania
Prenájom pece + kuchyňa - cudzí
Kar či oslava v prístavbe KD – občania obce
Kar či oslava v prístavbe KD - cudzí
Kar či oslava v prístavbe aj sále KD –
občania obce
Kar či oslava v prístavbe aj sále KD - cudzí
Tanečná zábava pre domáce organizácie
Tanečná zábava pre iných usporiadateľov
Priestory- len dvor za KD – občania obce
Priestory –len dvor za KD - cudzí
Priestory – šenk na ihrisku – občania obce
Priestory – šenk na ihrisku - cudzí
Dom smútku – na pohrebný obrad

Pondelok - Piatok
50 €
100 €
20 €

Sobota/Nedeľa
75 €
150 €
30 €

40 €
15 €
30 €
30 €

50 €
25 €
35 €
40 €

60 €
10 €
50 €
5€
10 €
20 €
30 €
8€

80 €
20 €
120 €
10 €
20 €
20 €
30 €
8€

g. Pri usporiadaní divadelného predstavenia a iných podujatí je poplatok stanovený 5 €
za 1 hodinu jednorazovo.
h. K stanovenému poplatku užívateľ uhradí aj spotrebovanú elektrickú energiu
a spotrebované množstvo plynu na základe odpočtov z elektromeru a plynomeru pri
preberaní priestorov a po odovzdaní priestorov. Sadza za spotrebu sa vypočíta podľa
aktuálnej sadzby za kWh u konkrétneho dodávateľa elektrickej energie a aktuálnej sadzby
za m3 u konkrétneho dodávateľa

II.
Poplatok za zapožičanie vecí z kultúrneho domu :

a

b
c
d

Predmet
Stôl
Stolička
Pivný set drevený
Obrus
Obrus
Návleky
Riady z kuchyne
+ zaplatenie rozbitého a
nevráteného riadu
Kuchynské potreby
ďalšie
Časť riadov

Bližšia špecifikácia
Zapožičanie mimo KD
Zapožičanie mimo KD
Zapožičanie mimo KD
Vrátený opraný a vyžehlený
Pranie zabezpečí Obec
Na počet osôb
Hrnce, misy...a celé vybavenie je
za jednorazový poplatok
Zapožičanie len určitej časti
riadov, kedy nebude možné určiť
počet riadov na osobu je za
jednorazový poplatok

Suma
0,70 € / kus
0,17 € / kus
2 € / kus
0,34 € / kus
1,17 € / kus
1,50 € / kus
0,20 € / osoba
Sadzby – príloha 1
2€
4€

III.
Poplatok kopírovacie práce
0,10 € za list – 1 strana
0,20 € za list obojstranne (dvojstrana)
VI.
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
PO alebo FO vyžadujúca vyhlásenie nejakej správy alebo oznamu v miestnom rozhlase,
zaplatí jednorazový poplatok 3,00 € za každú vyhlásenú správu. Pre občanov obce je
vyhlásenie zdarma.
V.
Poplatok za dočasné parkovanie
PO alebo FO, ktorá krátkodobo - dočasne zaparkuje svoje motorové vozidlo na verejnom
priestranstve obce za účelom poskytnutia služby alebo predaja tovaru (predajné zariadenie),
zaplatí jednorazový poplatok 3 € za každé vozidlo na každú i začatú hodinu.

V.
Poplatok za rozkopávku verejného priestranstva
a. PO alebo fyzická osoba, ktorá chce vykonať rozkopávku verejného priestranstva, alebo
rozkopávku zeleného pásu vereného priestranstva uhradí jednorazový poplatok vo výške :
16,60 € (FO pri rozkopávke menšieho rozsahu, cca do 4m2)
33,19 € (FO pri rozkopávke väčšieho rozsahu, cca nad 4m2)
99,50 € (PO vždy pri rozkopávke)
b. O vydanie povolenia rozkopávky verejného priestranstva treba písomne požiadať Obec
Oreské.
VI.
Poplatky ostatné :
a. Správny poplatok za ohlásenie drobnej stavby
b. Poplatok za rôzne potvrdenia a vyjadrenia na žiadosť občana

10,- €
1,50 €

VII.
Poplatok z reklamy

a.

Poplatok z reklamy sa platí za písomné, obrazové, svetelné., zvukové, figurálne
/trojrozmerné/ propagačné oznamy /ďalej len reklamy/ umiestnené alebo uskutočňované
v obci alebo na verejných priestranstvách, budovách, vo verejne prístupných
miestnostiach, stavbách, plotoch a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných
a počuteľných z verejných priestranstiev.

b.

Poplatok sa neplatí :
- Z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie, vrátane akcií na
ochranu životného prostredia a ochrany prírody
- Z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov
a zariadení a na pozemkoch a dopravných prostriedkoch, ku ktorým má fyzická alebo
právnická osoba vlastnícke alebo iné práva a vykonáva činnosť, ktorá je predmetom
reklamy
- Z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane

c. Poplatok platí FO alebo PO , ktorá reklamu uvedenú v odseku 1 umiestnila, alebo
uskutočňuje, a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich
d. Poplatková povinnosť vzniká dňom, v ktorom bola reklama umiestnená alebo došlo k jej
uskutočneniu
e. Sadzba poplatku z reklamy je 0,07 €za m2 na deň
f. Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom a poplatník zaplatí buď v hotovosti do
pokladnice Obecného úradu alebo prevodom na účet obce č :
SK88 5600 0000 0026 9419 3001

VIII.
Záverečné ustanovenia :
1. Poplatky sú splatné:
- v lehote do 7 dní po vyčíslení poplatku alebo
- v lehote stanovenej na faktúre alebo
- v lehote uvedenej na povolení rozkopávky alebo
- v lehote stanovenej v nájomnej zmluve alebo
- v lehote uvedenej na platobnom výmere
2. Obec Oreské môže, po prerokovaní v Obecnom zastupiteľstve, na základe riadne
odôvodnenej žiadosti :
- znížiť konkrétny poplatok
- stanoviť lehoty pre zaplatenie poplatku

3.

Sankcie:
Pri nezaplatení poplatku včas, alebo v správnej výške, je Obec Oreské oprávnená vyrubiť
penále do výšky 20% z čiastky včas nezaplatenej, ktorú je poplatník povinný zaplatiť
buď v zákonom vymedzenej lehote, alebo do 15 dní od doručenia platobného výmeru
Porušenie povinností stanovených týmto nariadením je možné postihnúť ako priestupok.

4.

Obecné zastupiteľstvo zároveň týmto VZN ruší VZN číslo 6/2008 zo dňa 10.12. 2008
o ostatných poplatkoch v obci aj so všetkými jeho dodatkami a VZN č. 2 z 20.12.2000
o poplatku z reklamy v obci Oreské

5.

Toto VZN bolo schválené ObZ dňa 27.9. 2017 uznesením č. 24/2017 a nadobúda
účinnosť dňom 14.10.2017.

V Oreskom, 27.9.2017

Ing. Tomáš Mikuš
Starosta obce Oreské

Vyvesené : 11.09.2017
Zvesené : 27.09.2017

Vyvesené : 28.09.2017
Zvesené : 14.09.2017

