OBEC Dolná Breznica
Dolná Breznica 61, 020 61

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Dolná Breznica
č. 2/2021
o obecných poplatkoch
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Breznici sa na svojom zasadnutí dňa 16.08.2021 uznieslo podľa
ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 11 ods. 4 písm. g) na tomto
všeobecne záväznom nariadení.
Obecné poplatky v obci Dolná Breznica sú za:
1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase
 Poplatok za vyhlásenie počas pracovnej doby
 Daň za predajné miesto

2,00 €
3,00 €

2. Kopírovanie
 Za vyhotovenie kópie formátu A4 – 1 strana

0,07 €

3. Cintorínske poplatky
 Za prenájom domu smútku, chlad. zariadenia, ozvučenia
 Nájom hrobového miesta na 1 rok 1 hrobové miesto
 Kar

0,00 €
2,00 €
10,00 €

4. Poplatok za rozkopávku miestnej komunikácie

10,00 €

5. Poplatok za požičanie obecného automobilu - dodávky
 odmena pre šoféra
5,00 €/ hodina
 za spotrebu
počet km x cena nafty x 0,087 (priemerná spotreba auta na 1 km)
 opotrebovanie
počet km x 0,193 (náhrada za používanie auta)
Zrušenie poplatku platí pre obecné zložky ako je Dobrovoľný hasičský zbor a futbalisti.
6. Poplatok za požičanie inventáru
 Požičanie obrusov 1 ks
 Požičanie do dvoch stolov a desať stoličiek
 Za každé ďalšie dva stoly a desať stoličiek
 Požičanie dreveného stola 1 ks a dvoch lavíc
 Za každý ďalší jeden stôl a dve drevené lavice

0,80 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

7. Zábava
 Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom mimo obce)
200,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 elektrika, umytie sály, vývoz žumpy 10)
60,00 €
+ v zime kúrenie
20,00 €
Spolu
280,00 €
 Zapožičanie sály (osoba s trvalým pobytom v obci)
130,00 €
+ Réžia (10 € toaletné potreby, 10 € voda, 30 elektrika, umytie sály, vývoz žumpy 10)
60,00 €
+ v zime kúrenie
20,00 €
Spolu
210,00 €
Obecné zložky, ktorými sú futbalisti a hasiči, majú prvú a druhú zábavu za prenájom kultúrneho
domu 0 €, ale réžiu 50 € sú povinné zaplatiť.

8. Oslava
 Poplatok za oslavu, svadbu (osoba s trvalým pobytom mimo obce)
+ v zime kúrenie
Spolu
 Poplatok za oslavu, svadbu (osoba s trvalým pobytom v obci)
+ v zime kúrenie
Spolu

160,00 €
20,00 €
180,00 €
60,00 €
20,00 €
80,00 €

+ skutočná spotreba elektrickej energie v kuchyni v KD podľa aktuálneho cenníka (na základe
odpočtu na elektrických hodinách)
9. Svadba
 Poplatok za svadbu (obaja manželia s trvalým pobytom mimo obce)
+ v zime kúrenie
Spolu

160,00 €
20,00 €
180,00 €

 Poplatok za svadbu (jeden z manželov s trvalým pobytom v obci)
+ v zime kúrenie
Spolu

110,00 €
20,00 €
130,00 €

 Poplatok za svadbu (obaja manželia s trvalým pobytom v obci)
+ v zime kúrenie
Spolu

60,00 €
20,00 €
80,00 €

+ skutočná spotreba elektrickej energie v kuchyni v KD podľa aktuálneho cenníka (na základe
odpočtu na elektrických hodinách)
10. Prezentácia alebo predajná akcia (dve hodiny)
11. Fitnes
 Poplatok za zapožičanie miestnosti na mesiac
 Réžia (voda a elektrika) na mesiac

15,00 €
1,00 €
14,00 €

Zrušenie poplatkov za réžiu a zapožičanie miestnosti v prípade, že sa osoby, ktoré navštevujú
fitness budú spolupodieľať na rozvoji a zveľaďovaní obce v prípade potreby starostu.
12. DJ
 Poplatok za zapožičanie miestnosti na mesiac
 Réžia (elektrika) na mesiac

1,00 €
9,00 €

V prípade účasti DJ na obecnej akcii akou je Mikuláš, Deň detí sa poplatok na mesiac, v ktorom
sa akcia koná nevyberá.
13. Stolný tenis
 poplatok za požičanie miestnosti na mesiac
 réžia (elektrika, voda)
Záverečné ustanovenia

1,00 €
4,00 €

1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dolnej Breznici dňa 16.08.2021
uznesením č. 31/2021.
2. VZN nadobúda účinnosť od 01.09.2021.
3. Týmto VZN č. 2/2021 o obecných poplatkoch sa ruší VZN č. 4/2020 o obecných poplatkoch
zo dňa 15.12.2020.

V Dolnej Breznici 16.08.2021
Ing. Lukáš Pekara
starosta obce

