Všeobecne záväzné nariadenie obce Tužina č. 2/ 2018
o poplatkoch za služby poskytované obcou Tužina

Obecné zastupiteľstvo v Tužine podľa §6 a §11 ods.4 písm.g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením zákona č.18/1996 o cenách v znení neskorších
predpisov

vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovujú nasledovné poplatky za služby :
1. Poplatok za náhradnú evidenčnú známku pre psa
2. Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase
- za jeden oznam v pracovný deň
- za reláciu „Hráme jubilantom“
v pracovný deň
po 16.oo hod. v pracovný deň, v deň pracovného voľna,
pracovného pokoja
- oznam na komerčné účely
- vystavenie faktúry za poplatok za vyhlásenie

1€
3€
3€
5€
10€
10€

3. Poplatok za poskytnutie zasadačky Obecného úradu
- spoločenské organizácie v obci - bez poplatku
- na podnikateľské účely
9€ ( + 4€ vo vykurovacom období)
4. Poplatky za prenájom kultúrneho domu
- Prenájom kultúrneho domu na určité obdobie - musí byť uzatvorená písomná zmluva
o nájme schválená obecným zastupiteľstvom.
Zasadačka
- spoločenské organizácie v obci
- fyzické osoby do 6 hodín
- fyzické osoby nad 6 hodín
Sála
- spoločenské organizácie v obci
- fyzické osoby do 6 hodín
- fyzické osoby nad 6 hodín
- na podnikateľské účely

bez poplatku
20€ (+ 10€ vo vykurovacom období )
33€ (+ 17€ vo vykurovacom období )

bez poplatku
30€ (+40€ vo vykur. období)
100€ (+40€ vo vykur. období)
70€ (+20€ vo vykur. období)

Využitie kuchyne pri sále kultúrneho domu pri organizovaní osláv, svadieb, karov a pod.
- bez varenia (použitie riadu, inventáru, vody)
50€
- s varením (použitie konvektomatu, sporákov)
100€
Výška poplatku je priúčtovaná vždy k poplatku za prenájom sály KD, uvedenom vyššie
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Byty
- ubytovanie
- použitie garáže
- celý apartmán
- ubytovanie na 7 a viac dní
Prenájom hnuteľných vecí:

5. Posilňovňa
- cena za jeden vstup
- permanentka
6. Stolný tenis v sále KD

12 €/osoba/noc
2€
20 €
10 €/osoba/noc
reštauračný stôl z KD – 1 €/kus
stolička – 0,50 €/kus
záhradný stôl – 1 €/kus
záhradná lavica – 0,50 €/kus
kuchynský riad – 0,10 €/kus
veľkoplošný stan (5m x 10m) – 30 €/akcia
(v prípade, že akcia netrvá dlhšie ako 2 dni)
1,50 €
10 €/mesiac
0,50 €/osoba

7. Knižnica – členský poplatok - dospelá osoba
- dieťa
8. Poplatky za kopírovacie služby:
- fotokópie formátu A4 jednostranne
- fotokópie formátu A4 obojstranne
- fotokópie formátu A3 jednostranne
- fotokópie formátu A3obojstranne

2€/rok
1€/rok

10centov/kus
15centov/kus
15centov/kus
20centov/kus

9. Poplatok za vyvesenie reklamného plagátu na úradnej tabuli :
- formát A4 – 3 €/týždeň
- formát A3 – 5 €/týždeň
10. Poplatok za umiestnenie zosnulého v Dome smútku podľa prílohy č.3 k VZN č.2/2016 –
Prevádzkový poriadok pohrebiska :
- uloženie menej ako 12 hodín
5€
- uloženie od 12 do 48 hodín
10 €
- nad 48 hodín (za každý začatý deň)
8€
*Pri uložení zosnulého, ktorý nemal v čase úmrtia trvalý pobyt v obci, sa poplatok navyšuje o 100%
Spoločné ustanovenia
1. Poplatky podľa tohto VZN sú príjmami rozpočtu obce Tužina
2. Zmeny a dodatky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Tužina.
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tužina č. 1/2015 z 29. 01. 2015
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 23.04.2018 uznesením č.3/2/2018
3. Toto VZN bolo vyvesené dňa 24.4.2018 a zvesené dňa 8.5.2018
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia

Miroslav Dzina
starosta obce
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