Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2020 (ďalej len „VZN“)
ktorým sa ruší Všeobecne – záväzné nariadenie č. 3/2016 o úhradách za služby poskytované obcou Dolná
Krupá a ustanovuje nové VZN o poplatkoch za služby poskytované obcou Dolná Krupá

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa: 29.11.2019
Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa: 15.12.2019

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa: 17. decembra 2019
VZN nadobúda účinnosť dňom: 1. januára 2020
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Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá
_________________________________________________________________________
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
o poplatkoch za služby poskytované obcou Dolná Krupá

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vydáva toto VZN ktorého cieľom je upraviť podmienky výšky a vyberania poplatkov za služby
poskytované Obcou Dolná Krupá.
Článok 2
Správa a druhy poplatkov
1.
2.

Správu poplatkov vykonáva obecný úrad Obce Dolná Krupá.
V obci Dolná Krupá ( ďalej „ obec“) sa budú vyberať tieto poplatky za nasledovné služby poskytované obcou:
a) Nájom nebytových priestorov v majetku obce formou písomnej nájomnej zmluvy
b) Nájom hnuteľných vecí
c) Vyhlasovanie v obecnom rozhlase
d) Kopírovanie dokumentov
e) Predaj smetných nádob na komunálny odpad
f) Predaj orientačných čísel

Článok 3
Druhy využitia
1.

2.

3.
4.

Obec poskytuje nájom nebytových priestorov Kultúrneho strediska (ďalej „ KS“) fyzickým a právnickým osobám
za účelom organizovania :
spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, rodinná oslava, tanečná zábava, ples)
smútočnej hostiny ( kar)
predajnej akcie
Obec poskytuje nájom nebytových priestorov Kultúrneho domu - KINO (ďalej „kino“) fyzickým a právnickým
osobám za účelom organizovania:
spoločenskej alebo kultúrnej akcie (premietanie kina, divadelné predstavenie a pod.)
prednášky, besedy a pod.
Obec ako vlastník nebytových priestorov neposkytuje predmetné priestory fyzickým alebo právnickým osobám za
účelom šírenia myšlienok podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.
Záujem o prenájom nebytových priestorov KS, a nebytových priestorov kina, oznámi fyzická alebo právnická osoba
na obecný úrad minimálne 30 dní pred začiatkom nájmu.
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Článok 4
Výška poplatkov
a)

VÝŠKA POPLATKOV ZA PRENÁJOM KS
Prenájom priestorov KS:
225 Eur na akciu* (vrátane úhrady spotreby energií)
*Pozn. pojmom „akcia“ pre účel tohto VZN sa označuje spoločenská akcia (svadba, rod. oslava, ples)
ktorej organizačná príprava a priame uskutočnenie trvá max. 3 dni, pričom za každý i načatý deň navyše
sa pripočíta 75 Eur/deň
Prenájom vestibulu KS:
s výnimkou:
prenájmu na predajné akcie:
prenájmu na kar – smútočná hostina :

112,50 Eur na akciu

110 Eur na 1 deň (vrátane úhrady spotreby energií)
50 Eur na 1 deň (vrátane prenájmu kuchyne
a zariadenia kuchyne a úhrady spotreby energií)

b) VÝŠKA POPLATKOV ZA PRENÁJOM KUCHYNE A ZARIADENIA V KS
Prenájom kuchyne a zariadenia kuchyne: 70, 00 Eur na akciu*
Prenájom obrusov:
Prenájom návlekov na stoličky:

0, 50 Eur/kus
0, 80 Eur/kus
1,00 Eur/kus s mašľou
Poškodené zariadenia KS nájomca uhradí obci po ukončení nájmu vo výške nadobúdacej ceny.
Prenájom pivných setov (stôl a 2 lavice) mimo KS: 1,00 Eur na 1 deň
Prenájom „stand by“ stoly:
1,00 Eur na 1 deň
Prenájom zariadenia kuchyne (príbory, taniere, poháre, šálky) mimo KS:
- sada pre 1 osobu:
0,50 Eur/1 deň
Prenájom chafingy mimo KS:
2,00 Eur/kus/deň
Záloha za prenájom inventáru mimo KS:
50,00 Eur
Poškodený inventár prenajatý mimo KS, nájomca uhradí obci po ukončení nájmu vo výške nadobúdacej
ceny, pričom z celkovej ceny bude odpočítaná poskytnutá záloha.
Obsluhu prístrojového vybavenia kuchyne ( konvektomat, umývačka riadu, chladiace boxy, kuchynský
robot) môže vykonávať osoba zaškolená zodpovedným zamestnancom obecného úradu.
c)

POPLATOK ZA UPRATOVANIE
Upratovanie priestorov KS:
100,00 Eur na akciu
Upratovanie kuchyne KS:
50,00 Eur na akciu
Uvedený poplatok sa neuplatní v prípade, ak nájomca prenajatý nebytový priestor vrátane kuchyne
odovzdá v stave v akom ho prevzal od obce na začiatku akcie.

d) VÝŠKA POPLATKOV ZA PRENÁJOM KINA
30 Eur na 1 deň (vrátane úhrady spotreby energií)
e) VÝŠKA POPLATKOV ZA KOPÍROVANIE
Kopírovanie formátu A4 jednostranne:
0,10 Eur/kus
Kopírovanie formátu A4 obojstranne:
0,17 Eur/kus
Kopírovanie formátu A3 jednostranne:
0,30 Eur/kus
Kopírovanie formátu A3 obojstranne:
0,50 Eur/kus
Poplatok za služby je uhrádzaný bezprostredne po vykonaní služby
f)

VÝŠKA POPLATKOV ZA VYHLASOVANIE v OBECNOM ROZHLASE
Vyhlásenie oznamu na komerčné účely:
5,00 Eur/jedno hlásenie
Vyhlásenie oznamu občanov obce, spoločenských organizácií so sídlom v Dolnej Krupej, smútočných
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oznamov:
bezplatné
Poplatok za služby je uhrádzaný bezprostredne po vykonaní služby
g)

POPLATOK ZA ČISTENIE OBRUSOV A NÁVLEKOV NA STOLIČKY:
Pranie a čistenie obrus:
1,00 Eur/kus
Pranie a čistenie návlekov na stoličku:
0,50 Eur/kus
Uvedený poplatok sa neuplatní v prípade, ak nájomca prenajaté obrusy a návleky na stoličky po
ukončení nájmu odovzdá obci vo vyčistenom stave v lehote do 3 pracovných dní.

Poškodené zariadenie kuchyne KS (riad, návleky, obrusy) nájomca uhradí obci po ukončení nájmu vo
výške nadobúdacej ceny.
h) POPLATOK ZA PREDAJ ZBERNÝCH NÁDOB NA KOMUNÁLNY ODPAD:
Predaj zbernej smetnej nádoby (plastová) 120 l na komunálny odpad : vo výške obstarávacej ceny
i)

POPLATOK ZA PREDAJ ORIENTAČNÝCH ČÍSEL:
Predaj orientačné číslo 1 ks : vo výške obstarávacej ceny
Článok 5
Zľava a oslobodenie od poplatkov

1.
2.

Toto VZN ustanovuje zľavu vo výške 20% z výšky (len z) poplatku za prenájom KS na akciu (čl. 4 písm. a) pre
záujemcov o prenájom, ktorí majú trvalý pobyt v obci Dolná Krupá
Od poplatku
za prenájom KS - bod a) čl. 4 VZN
za prenájom kuchyne a zariadenia v KS – bod b) čl. 4 VZN
za prenájom kina – bod d) čl. 4 VZN
sú oslobodené spoločenské organizácie, ktoré majú sídlo v obci Dolná Krupá a ktoré usporadúvajú akcie pre
občanov obce za účelom rozvoja kultúry a záujmovej činnosti občanov obce.

Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

2.

Na nájom nebytových priestorov Kultúrneho strediska a nebytových priestorov kina v Dolnej Krupej sa vyžaduje
forma písomnej zmluvy, ktorá musí obsahovať ustanovenia podľa zákona č. 116/1990 Zb. a ustanovenia tohto
VZN.
Starosta obce ako štatutárny zástupca je oprávnený rozhodnúť v mimoriadnych prípadoch okrem prípadu
uvedeného v čl. 5 ods. 1, najmä k sociálnym pomerom žiadateľa o prenájom ( nájomcu) o zľave z poplatku.

Týmto Všeobecne – záväzným nariadením sa rušia všetky predchádzajúce Všeobecne záväzné nariadenia obce Dolná
Krupá, ktoré upravovali poplatky (úhrady) za služby poskytované obcou Dolná Krupá.
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2019 uzn. č.97/2019
VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020

Mgr. Marek Dekan v.r.
starosta
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