
O B E C     H  L  A D  O V K A

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E

   OBCE    HLADOVKA
č.  4/2008

o poplatkoch za služby poskytované Obecným úradom 
  
    Obecné zastupiteľstvo Hladovka v zmysle  §6 ods.1 zákona SNR č.  369/90 Zb.  o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

pre obec Hladovka toto všeobecné záväzné nariadenie.

     Nariadenie upravuje poplatky za doplnkové služby poskytované Obecným úradom /ďalej OcÚ/ 
v Hladovke  pre právnické alebo fyzické osoby.

Poplatníkom  je  právnická  alebo  fyzická  osoba,  na  ktorej  žiadosť  bola  spoplatňovaná  služba 
poskytnutá.
Poplatky sa platia v EURÁCH, a to v hotovosti do pokladnice OcÚ, poštovou poukážkou alebo 
prevodným príkazom.
Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď po poskytnutí požadovanej služby, 
pričom je v právomoci  OcÚ vybrať za službu zálohu už pred jej  poskytnutím,  najmä u služieb 
charakteru zapožičania , prenájmu a pod.

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie,
b) Slovenský pozemkový fond pri  úkoloch a konaniach,  ktoré vykonáva v mene Slovenskej 

republiky,
c) diplomatickí  zástupcovia,  poverení  v SR,  konzuli  z povolania  a ďalšie  osoby požívajúce 

imunitu a výsady podľa medzinárodného práva,
d) politické strany pôsobiace oficiálne na území obce, pri zachovaní primeranosti /predvolebné 

mítingy  a stretnutia  s občanmi/  a záujmové  združenie  pre  aktivity  schôdzkové,  výstavné 
a pod.



Druhá časť
SADZOBNÍK POPLATKOV

Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:
- počas pracovnej doby......................................................................................... 2,00 EUR
- v pracovný deň po pracovnej dobe......................................................................3,00 EUR
- v sobotu, nedeľu, vo sviatky a dni prac, pokoja..................................................3,00 EUR

Poplatok za predajné miesto za 1 deň .........................................................................2,00 EUR
Vyhotovenie kópií:

- formát A4.............................................................................................................0,10  EUR
- formát A4 obojstranne........................................................................................  0,20  EUR
- vyhotovenie informatívneho listu vlastníctva ...................................................   0,20  EUR
- vytlačenie snímky z katastrálnej mapy ............................................................... 0,20  EUR

Prenájom zasadačky obecného úradu:                                                                         7,00 EUR

Splnomocnenie
OcÚ môže v odôvodnených prípadoch a po zohľadnení účelu zapožičania tento poplatok primerane 
znížiť, alebo úplne odpustiť.

Prenájom sály na predajné, predvádzacie a iné podnikateľské aktivity:                34,00 EUR
                                                                                                                                  

Splnomocnenie
OcÚ pri prenájme sály vyberie zálohu na prípadnú úhradu škôd vo výške 33,20 EUR. Nájomca 
odovzdá sálu po akcii upratanú, a to v termíne určenom OcÚ. Oneskorené odovzdanie sály má za 
následok penalizáciu vo výške 3,32 EUR za aj začatý deň omeškania. V prípade zneužitia nájmu na 
zorganizovanie  ďalšej,  vopred nepovolenej  akcie  nájomca uhradí  prenájom zvýšený  o 100% za 
každú takúto akciu. Za omeškanie sa považuje aj neprebratie sály OcÚ z dôvodu nedostatkov v jej  
uprataní alebo neodstránenia poškodenia, ak za toto OcÚ nezrazí primeranú čiastku zo zloženej  
zálohy.

Prenájom sály na  svadbu, za jednu takúto akciu:                                                  66,00 EUR
   + elektrická energia, plyn a voda – skutočná spotreba

Prenájom sály na rodinnú oslavu a kar, za jednu takúto akciu:                           16,00 EUR
   + elektrická energia, plyn a voda – skutočná spotreba

                                                                                                                                                                
Splnomocnenie

OcÚ môže v odôvodnených prípadoch a po zohľadnení účelu zapožičania tento poplatok primerane 
znížiť, alebo úplne odpustiť.

Zapožičanie obrusov na jednu akciu                                                                 0,50 EUR/ ks

Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku:                                              6,60 EUR

Poplatok za prenájom miesta na hrob na dobu 20 rokov:                                3,40 EUR

Prenájom iných vecí, ktoré sú vo vlastníctve obce, je možné len príležitostne a krátkodobo, pričom 
výšku nájmu určí primerane starosta obce. Nájomca zodpovedá za vrátenie takto zapožičanej veci 
v pôvodnom stave, pričom v plnej výške zodpovedá za vzniknutú škodu.



Tretia časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  schválilo  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Hladovka  na 
svojom zasadnutí  dňa   13.decembra  2008   uznesením č.  1/2008  a nadobúda účinnosť 
01.01.2009

Nadobudnutím tohto nariadenia  sa ruší VZN obce č.3/2003.

V Hladovke 13.12.2008                                                                      Mária  Kendralová
                                                                                                                starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  13.12.2008 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 30.12.2008

1.  Návrh tohto VZN č. 4/2008  zverejnený dňa 30. novembra 2008.
2.  Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka sa na tomto VZN o dani z nehnuteľností uznieslo 
     dňa 13.12.2008.
3.  VZN č.4/2008 zverejnené na úradnej tabuli  dňa 14.12.2008.
4.  VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
5.  Dňom nadobudnutia  účinnosti VZN č. 4/2008 sa ruší VZN  č. 3/2003.
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