Obecné zastup iteľstvo v Parchovanoch 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 Parchovany
č.
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O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
v obci Parchovany
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Účinnosť:

Obecné zastu pite ľstvo v Parchovanoch
podľa § 11 zákona
o obecnom zriadení v zne.ní neskorších zmien a doplnkov

vydáva

toto

č.

369/1990 Zb.

Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch
za tieto služby
PRVÁ ČASt

§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto
všeobecne záväzné nariaden ie upravuje podmienky určovania
a vyberania poplatkov za služby v obci Parchovany pre nasledujúce obdobie.
2) Poplatníkom je právnická , alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na
spoplatňovanie, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou
poukážkou, v hotovosti do pokladne obce.
4) Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri
poplatku v hotovosti vydá poverená pracovn íčka Obce potvrdenie o zaplatení
poplatku. U poplatkov, ktoré majú povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí
uvedie údaj o zaplatení a o sume poplatku .
DRUHÁ ČASt
§2
Správa poplatkov
1) Správu poplatkov za služby v k.ú. Parchovany vykonáva Obecný úrad
Parchovany
TRETIA ČASŤ

§3
Druh poplatku
2(V obci Parchovany sa budú
A)
B)
C)
O)
E)

vyberať

tieto poplatky za sl užby:

nájom nehnuteľností v majetku obce,
vyhlásenie v obecnom rozhlase,
kopírovanie a skenovanie
prenájom strojov a náradia,
poplatok za služby

ŠTVRTÁČASt
2

§4
Výška poplatku a

splatnosť

1) Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým aj právnickým osobám za
účel om :

a) spoloče nskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar, ples,
repreze ntačný ples usporiadaný organizáciou, ktorá pôsobí na území obce
Pa rchovany a pod.)
b) preze ntačnej akcie (prezentácia podnikateľa , produktov a pod .)
c) predajné akcie
2) Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu za účelom šírenia myšlienok
podporujúcich fašizm us, rasovú, národ nostnú a náboženskú d iskrimináciu .
3) Záujem o prenájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická
osoba vopred na obecnom úrade, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu .
A. Sadzba poplatku za prenájom kultúrneho dom u je nasledovná :
a) Na usporiadanie spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar,
maškarný ples, re p rezentačný ples usporiadaný organizáciou , ktorá pôsobí
na území obce Parchovany a pod.)
Smútočné

posedenia KD - kary: 30,00 € pre občanov - nájom pre fyzické

osoby.
Svadobné hostiny veľká sála KD : 130,00 € + energie, voda, p re občanov
s trvalým pobytom na území obce Pa rchovany. Pre obča nov z iných obci
200,- € + energie, voda. Zálohovú platbu vo výške 50,-€ treba zaplatiť pred
začatím nájmu na obecnom úrade.
Malá sála na svadbu ples, krstiny, posedenia: 70 €,+ energie pre občanov
s trvalým pobytom na území obce Parchovany. Pre občanov z iných obcí
100,- €+energie.
b) Na usporiadanie akcie, ktorá je zameraná na komerčné využitie, resp. na
zárobkovú činnosť sa stanoví nájom vo výške:
Tanečná zábava, ples, Silvester: 130,00 € + energie, voda , pre
s trvalým pobytom v obci Parchovany.

prenájom malej sály na predajnú akciu 30,- €
prenájom vestibulu na predajnú akciu 30,- €
prenájom veľkej sály KD na predajnú akciu 50 ,- €
prenájom sály KO

Božčice

70,- €
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občanov

za verejné priestranstvo na ambulantný predaj na 1 akciu 3,- €
Dom smútku na pohreb+ chladiace zariadenie 25,- € + spotreba plynu počas
vykurovacieho obdobia
Nájomné za hrobové miesto na 10 rokov - jednohrob 7,- €, dvojhrob 14,- €,
trojhrob 21,- €

Nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade:

1. Obec poskytuje nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade fyzickým
aj právnickým osobám len na krátkodobé akcie, v trvaní maximálne 6 hodín
(napr. propagačné prednášky, schôdze, semináre a pod .)
1) Záujem o nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade oznamuje
fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade, osobne,
alebo telefonicky, spravidla 15 dní pred dňom nájmu.
2) Poplatky za nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade sú:
15 €za 2 hodinovú akciu pre komerčné účely - prezentácie, školenia,
a predajné akcie

8. Vyhlásenie v miestnom rozhlase:

1) Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji,
o akciách miestnych podnikov, o športových a kultúrnych podujatiach,
o akciách usporiadaných obcou.
2) Ďalej sú to oznamy vo verejnom záujme - vrátane smútočných oznámení
a blahoželaní.
3) Smútočné oznamy - sú bezplatné.
4) Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie.
5) Za jedno zverejnenie oznamu vo verejnom rozhlase zaplatí fyzická alebo
právnická osoba : 3 €
6) Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase,

C. Kopírovanie:

1) Obec na požiadanie fyzickej
fotokopírovanie dokumentov.

alebo

právnickej

Formát A4 jednostranne
Formát A3 jednostranne
2) Poplatky vyberá obecný úrad

osoby _

zabezpečí

0,07 €
0,10 €
ihneď
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po kopírovaní.

E. Prenájom strojov a náradia obce:
1 ) Obec za požičiavanie náradia a strojov bude fakturovať nasledovné čiastky :
výsuvného rebríka 2,- € na deň

požičanie

G . Poplatok za služby
1 ) Doprava obecným traktorom
preprava materiálu - 1 jazda 3,-€
2 ) Práca s krovinorezom
- kosenie záhrad na požiadanie občanov 1 hodina 3,-€
3 ) Odber vody na opravu jednej hrobky na cintoríne 5,-€
4) Odkúpenie palivového dreva za 1 m3 25,-€
Poplatky vyberá obecný úrad po vykonaní služby.

PIATA ČASŤ
§5
Záverečné ustanovenia

1 ) Návrh VZN bol vyvesený na úradne tabuli obce Parchovany dňa :
2 ) Toto VZN schválilo obecne zastupiteľstvo dňa :
3 ) Toto VZN bolo vyvesené na úradnú

tabuľu dňa :

4 ) Toto VZN nadobudlo účinnosť:

V Parchovanoch dňa 11 .12.2015

JUDr. Juraj Guzej
starosta obce
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