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VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 18.12.2017
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2018

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Valaliky č. 3/2017
o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky
Obec Valaliky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva návrh všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenie“/.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je úprava výšky úhrad za služby poskytované obcou Valaliky.
Čl. 2
1. Cenník výšky poplatkov:

1.

2.

Vyhlásenie v miestnom
rozhlase:

Kopírovacie služby:

relácia fyzických a právnických osôb
s bydliskom a sídlom vo Valalikoch
relácia fyzických a právnických osôb
s bydliskom a sídl. mimo obce Valaliky
relácia hráme jubilantom
relácia hráme jubilantom v dňoch
pracovného voľna a pokoja

formát A4 ČB jednostranne
formát A4 ČB obojstranne
formát A3 jednostranne
formát A3 obojstranne
formát A4 plnofarebná tlač
(do 50 % pokrytie)
formát A4 plnofarebná tlač
(nad 50 % pokrytie)
formát A4 plnofarebné foto
(do 50 % pokrytie)
formát A4 plnofarebné foto
(nad 50 % pokrytie)

3€
5€
6€
12 €

0,10 €
0,15 €
0,15 €
0,20 €
0,30 €
0,60 €
0,50 €
0,80 €
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0,50 €

3.

Skenovanie

4.

Inzercia v obecných novinách
Inzercia na webovej stránke obce

formát A4

5.

Fitnes:

preukaz (zápisné na kalendárny rok)
kupón (mesiac)

6.

Obecná knižnica:

7.

8.

9.
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zápisné - deti do 15 rokov
zápisné - dospelí
čitateľský preukaz
evidenčný list
MVS - poštovné podľa aktuálneho cenníka
Slovenskej pošty
upomienka č. I
upomienka č. II
upomienka č. III

Poplatok za užívanie
(na komerčné účely):

Poplatok za užívanie KD a kuchyne

100 €
15 €
8€
5€
0,50 €
1€
0,50 €
0,50 €
1€
2€
3€

zasadačka ( 1 hodina )
veľká sála (1 deň )
za kultúrne a športové akcie za 1 hod

10 €
100 €
10 €

kar
oslavy do počtu osôb 30 do 20.00 hod.
oslavy do počtu osôb 60 do 20.00 hod.
za ples a zábavu:
pre organizácie pôsobiace v obci
pre organizácie pôsobiace mimo obce
za svadbu a oslavu nad 60 osôb:
- do 100 osôb
- od 101 – 150 osôb
- od 151 – 200 osôb

17 €
50 €
100 €

220 €
260 €
300 €

- od 201 – 250 osôb
za každý ďalší deň

340 €
100 €

Poplatok za rezerváciu KD, ktorý sa odpočíta od príslušného poplatku. V

200 €
300 €

50 €
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prípade zrušenia akcie je tento poplatok nevratný.
10. Kaucia za používanie kuchyne a KD. V prípade odovzdania kuchyne a KD
v nevyhovujúcom stave (špinavý riad, nečistota) je tento poplatok nevratný.

11.

Poplatok za používanie klimatizácie v skladoch pri veľkej sále (na koláče)

50 €

10 €

12. Poplatky za administratívne úkony:
vyjadrenie obce o cene nehnuteľnosti pre súdneho komisára pre účely
20 €
dedičstva
potvrdenie za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu
3€
iné potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami:
- pre fyzické osoby
2€
- pre právnické osoby 5 €
vydanie tabuľky s orientačným číslom a názvom ulice
6€
vydanie známky pre psa
1€
vydanie smetnej nádoby podľa obstarávacej ceny
vydanie sociálneho posudku o odkázanosti, rozhodnutia o odkázanosti
100 €
a zabezpečenie ďalších potrebných úkonov s tým spojených pre účely
posúdenia odkázanosti fyzickej osoby, ktorá nie je obyvateľom obce
Valaliky, na sociálnu službu
doplnkové služby - IOMO: tlač, kopírovanie a skenovanie podľa bodu č. 2
resp. č. 3 tohto VZN
13.

Poplatok za dopravné služby za 1 km

1€

14.

Poplatok za užívanie obradnej siene Domu smútku pri pohrebných obradoch

15 €

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom
Valaliky.
2. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2017 končí účinnosť VZN č. 2/2012.
3. VZN č. 3/2017 bolo schválené uznesením č. 90/2017 dňa 8.12.2017.

Vo Valalikoch, 18.12.2017
Ing. Štefan Petrík
starosta obce

