Obecné zastupiteľstvo v Turíku na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Turík
č. 2/2016

O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Turík

Návrh VZN vyvesený dňa: 28.11.2016
Zvesený dňa: 12.12.1016
VZN schválené dňa: 13.12.2016
Schválené VZN vyvesené dňa: 14.12.2016
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Účinnosť: 1.1.2017
Obecné zastupiteľstvo v Turíku 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
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PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov
za služby v obci Turík pre nasledujúce obdobie.
Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie, alebo
v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou, v hotovosti
do pokladne obce.
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 ČASŤ
§2
Správa poplatkov
Správu poplatkov za služby v k.ú. Turík vykonáva Obecný úrad Turík
TRETIA ČASŤ
§3
Druh poplatku
V obci Turík sa budú vyberať tieto poplatky za služby:
nájom nehnuteľností v majetku obce,
vyhlásenie v obecnom rozhlase,
kopírovanie a skenovanie
Poplatok za služby
ŠTVRTÁ ČASŤ
§4
Výška poplatku a splatnosť
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
Turík 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
Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu za účelom šírenia myšlienok podporujúcich
fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.
Záujem o prenájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na
obecnom úrade, spravidla aspoň 3 dni pred dňom nájmu.
A. Sadzba poplatku za prenájom kultúrneho domu, stolov a stoličiek je nasledovná:
1. prenájom kultúrneho domu tanečná zábava, diskotéka, politický míting
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a/ - fyzická osoba a právnická osoba
50 eur/leto + 30 eur záloha za neporiadenie sály do dvoch dní od konania akcie
70 eur/vykurovacie obdobie + 30 eur záloha za neporiadenie sály do dvoch dní od konania
akcie
b/ - spoločenské organizácie z obce Turík (hasiči, stolní tenisti, jednota dôchodcov) 10 eur
eur/leto, zima + 30 eur záloha za neporiadenie sály do dvoch dní od konania akcie
2. prenájom sály kultúrneho domu pre kar, svadbu, inú rodinnú oslavu občana s trvalým
pobytom v obci Turík - 20 eur/leto, 30 eur/vykurovacie obdobie + 30 eur záloha za
neporiadenie sály do dvoch dní od konania akcie + zapožičanie príborov, tanierov, pohárov,
polievkových mís, obrusov na akciu 10 eur
3. prepožičanie sály kultúrneho domu pre kar, svadbu, inú rodinnú oslavu občana s iným
trvalým pobytom ako v obci Turík 40 eur/leto, 50 eur/vykurovacie obdobie + 30 eur záloha
za neporiadenie sály do dvoch dní od konania akcie + zapožičanie príborov, tanierov,
pohárov, polievkových mís, obrusov na akciu 10 eur
4. prepožičanie sály kultúrneho domu pre schôdze a stretnutia obecných organizácií
bezplatne
5. a/zapožičanie stolov na akciu mimo kultúrneho domu 1 euro/ ks/deň
b/ Zapožičanie stoličiek za akciu mimo kultúrneho domu 0,20 eur/ks/deň
B. Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách miestnych
podnikov, o športových a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných obcou.
Ďalej sú to oznamy vo verejnom záujme – vrátane smútočných oznámení a blahoželaní.
Smútočné oznamy – sú bezplatné.
Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie.
Za jedno zverejnenie oznamu vo verejnom rozhlase zaplatí fyzická alebo právnická osoba:
3,00 € počas pracovnej doby zamestnancov OU
5,00 € hlásenie počas víkendov, napr. životné jubileum. Hlásenie je potrebné objednať
a zaplatiť vopred.
Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase,
Organizácie pôsobiace v obci majú hlásenie v obecnom rozhlase zdarma.
C. Kopírovanie:
Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie dokumentov.
Formát A4
0,10 €
Poplatky vyberá obecný úrad ihneď po kopírovaní.
PIATA ČASŤ
§5
Záverečné ustanovenia
Návrh VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Turík dňa 28.11.2016
Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Turík dňa 13.12.2016
Toto VZN bolo vyvesené na úradnú tabuľu dňa 14.12.2016
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017
V Turíku, dňa 13.12.2016

Mgr. Stanislav Krakovský
starosta obce
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