
                                             

N á v r h

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2023

obce Veľká Tŕňa o ostatných poplatkoch.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Tŕni na svojom zasadnutí dňa …........2023 v zmysle § 6 ods.1 zákona
č.369/90  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  sa  uznieslo  na  tomto  všeobecne
záväznom nariadení pre stanovenie výšky ostatných poplatkov. 

Ide o tieto poplatky : 
Poplatky za kultúrny dom
Poplatky za dom smútku
Poplatky za kopírovacie práce a za použitie faxu 
Poplatky za oznamy v miestnom rozhlase 
Poplatky za vystavenie potvrdení pre občana
Poplatky súvisiace s nákladmi pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
  

Prvá časť
Poplatky za kultúrny dom.

Článok I.

TANEČNÁ ZÁBAVA RESP. DISKOTÉKA. 
Domáci občania s     trvalým pobytom: 
Letné obdobie  200 € 
Zimné obdobie  250 € 
Cudzí občania:
Letné obdobie 300 € 
Zimné obdobie 350 € 
SVADBA, RODINNÉ STRETNUTIA, OSLAVY
Domáci občania s     trvalým pobytom: 
Letné obdobie  150 € 
Zimné obdobie  200 € 
Cudzí občania:
Letné obdobie 300 € 
Zimné obdobie 350 € 

PREDVÁDZACIE A PREDAJNÉ AKCIE. 
Letné obdobie 100 € 
Zimné obdobie 150 € 

KAR, SCHÔDZE, VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA A INÉ. 
Letné obdobie:   100 € 
Zimné obdobie: 150 €



AKCIE USPORIADANÉ MIESTNYMI ORGANIZÁCIAMI (napr. fo lklórny súbor, vínny spolok
a pod.)

Letné obdobie 60 €
Zimné obdobie 100 € 

Akcia v priestoroch pivníc
Záloha vo výške                        100,00 €

Záloha po kontrole akcie bude návštevníkom vrátená, ak budú priestory pivníc upratané.

Druhá časť
Poplatky za dom smútku.

Dom smútku:
poplatok za užívanie domu smútku za 1. deň     10 €
poplatok za užívanie domu smútku za každý ďalší deň     5 €

Tretia časť
Poplatky za kopírovacie práce.

Kopírovacie práce:

A4  jedna strana           0,15  €

Štvrtá časť
Oznamy v miestnom rozhlase.

Článok I.

Oznamy okrem oznamov spojených s jednorázovým predajom tovaru v pracovnej dobe obecného úradu:
3 € 

Oznamy okrem oznamov spojených s jednorázovým predajom tovaru  mimo pracovnej doby obecného
úradu:   6 €
 
Blahoželania k meninám a narodeninám vo všetky dni: 10 €    

Článok II.
Oslobodenie.

Od poplatku za oznamy v miestnom rozhlase sú oslobodení : 
Organizácie pôsobiace v obci /nepodnikateľské/ napr. ZŠ a MŠ
Úmrtia, straty a nálezy pre domácich občanov

Piata časť
Poplatky za vystavenie potvrdení pre občana

Poplatok za vystavenie potvrdenia pre občana obce s trvalým pobytom (okrem potvrdení, pri ktorých sa
pri vyberaní poplatku postupuje v zmysle zákona NR SR č.  145/1995 o správnych poplatok v znení
neskorších predpisov) 1  €



Poplatok za vystavenie potvrdenia pre ostatných občanov, ktorý nemajú trvalý pobyt v obci (okrem
potvrdení,  pri  ktorých  sa  pri  vyberaní  poplatku  postupuje  v zmysle  zákona  NR  SR č.   145/1995
o správnych poplatok v znení neskorších predpisov)     2   €

Šiesta časť
Poplatky súvisiace s nákladmi pri poskytovaní informácií podľa zákona č.

211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Fotokópia A4  jedna strana

0,15   € 
Obálka A6

0,10   €
Obálka A5

0,15   €
Obálka A4

0,30   €
Poštové poplatky v zmysle tarify Slovenskej pošty a.s.

Záverečné ustanovenia.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Veľká Tŕňa sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej
Tŕni dňa  …................2023 uznesením č. ......./2023

Návrh VZN vyvesený dňa: 1.2.2023
Návrh VZN zvesený dňa:  15.2.2023
VZN vyvesené dňa: …...........2023
VZN zvesené dňa : …............2023
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia a  účinnosť od 1.3.2023.
Dňom  účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  ruší  všeobecne  záväzné  nariadenie
o miestnych  poplatkoch č.1/2015. 

Vo Veľkej Tŕni, dňa 1.2.2023

Helena Kavčáková
  starostka obce


