OBEC MESTISKO
090 41 Mestisko

VŠEOBECNÉ

ZÁVÄVAZNÉ

NARIADENIE

OBCE MESTISKO
č. 04/2015

o správnych poplatkoch za úkony vykonávané Obecným úradom a
prenájom majetku obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Mestisko dňa: 11.12.2015
VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Mestisko dňa: 30.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2016

Obecné zastupiteľstvo v Mestisku v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 6 a § 11 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a nadväznosti
na zákon č. 659 / 2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v y d á v a pre obec Mestisko toto VZN.

Článok č. 1
§1
Úvodné ustanovenie
1. Tento návrh všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN") upravuje a bližšie
vymedzuje správne poplatky a poplatky (úhrady) za konania a pracovné úkony ( ďalej len
poplatky), v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu prenesenej štátnej správy
vykonávané Obcou Mestisko.

§2
Predmet poplatkov
1. Predmetom poplatkov sú úkony a konania vykonávané Obcou Mestisko, ktoré sú uvedené
v sadzobníku poplatkov prislúchajúcemu zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov a v sadzobníku poplatkov prislúchajúceho k tomuto
všeobecne záväznému nariadeniu a poplatky schválené týmto VZN za úkony vykonávané nad
rámec zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov a sadzobníka k nemu,
špecifikované v sadzobníku tohto VZN.
2. Sadzobník tvorí prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.

§3
Poplatník
1. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo
konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje
inak.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§4
Oslobodenie od poplatkov
1. Od poplatku sú oslobodené relácie zadávané Obecným úradom, spoločenské
usporiadavane OcU alebo v súčinnosti s OcU.

akcie

§5
Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou.

§6
Platenie poplatkov
Poplatky vyberané obcou sú príjmom obce. Platia sa prevodom z účtu v peňažných ústavoch,
poštovou poukážkou alebo v hotovosti. Pri platení poplatku v hotovosti vydajú zamestnanci
obecného úradu potvrdenie o zaplatení poplatku.

§7
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní,
ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých
položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Poplatky sa platia v eurách. Podaním vzniká
zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume,
je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obecného úradu na zaplatenie
poplatku.

§8
Vrátenie poplatku
1. Obecný úrad vráti poplatok v plnej výške, ak nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť
konanie bez zavinenia poplatníka, alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to
poplatok povinný, alebo vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný, ak pri
jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
2. Ak sa konanie neuskutočnilo, z dôvodov na strane poplatníka. Správny orgán, ktorý
poplatok vybral môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku.
3. Poplatok obecný úrad vráti najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok
vrátiť.

§9
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Mestisku dňa 4.12.2015
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2016.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Mestisku na svojom
zasadnutí.
4. V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať podľa zák. NR SR číslo
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov, zák. č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov a zákona 526/1990 Zb. o cenách.
5. Dňom účinnosti tohto Všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecné záväzné
nariadenie obce Mestisko č. 03/2011 zo dňa 16.12.2011 o správnych poplatkoch za úkony
vykonané Obecným úradom a prenájom majetku obce.

Stanislav Baka
starosta obce

PRÍLOHA č. 1
Sadzby poplatkov:
a) Za osvedčenie podpisu, za každý podpis
b) Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny
v slovenskom jazyku, za každú stranu
c) Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny
v českom jazyku, za každú stranu
d) Za odtlačok úradnej počiatky a úradného podpisu,
za každý odtlačok a každý podpis. (potvrdenia o TP a pod)
e) Za vydanie rybárskeho lístka - týždenný
- mesačný
- ročný
- trojročný

1,50 €
1,50 €
3,00 €
5,00 €
1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €

Sadzby poplatkov za služby a prenájom majetku obce
a) Za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase

5,00 €

Za užívanie DN
b) Za služby poskytované v DN 1 deň (noc)
c) Za služby poskytované v DN 2 dní (noci)
d) Za služby poskytované v DN pre občana bez
trvalého pobytu 1 deň (noc)
2 dní (noci)

50,00 €
70,00 €
70,00 €
90,00 €

Za užívanie sály kultúrneho domu
a) svadba pre občana s trvalým pobytom:
b)
c)

d)

e)

letné obdobie
zimné obdobie
svadba pre občana bez trvalého pobytu: letné obdobie
zimné obdobie
tanečné zábavy, diskotéky usporiadané domácimi
letné obdobie
zimné obdobie
tanečné zábavy, diskotéky usporiadané cudzími
letné obdobie
zimné obdobie
kar po zosnulom
letné obdobie
zimné obdobie

f) schôdze usporiadané PO, pred. akcie

letné obdobie
zimné obdobie

90,00 €
100,00 €
120,00 €
130,00 €
60,00 €
90,00 €
100,00 €
120,00 €
15,00 €
20,00 €

50,00 €
60,00 €

Za užívanie kuchyne KD so všetkým zariadením a servisom
letné obdobie
zimné obdobie

10,00 €
15,00 €

Za užívanie zelený salónik, zasadačka
a) Hostiny, oslavy, jubileá pre občanov s trvalým pobytom
letné obdobie
zimné obdobie
b) Hostiny, oslavy, jubileá pre občana bez trvalého pobytu
letné obdobie
zimné obdobie
c) Schôdze, zhromaždenia
letné obdobie
zimné obdobie

15,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €
20,00 €
30,00 €

4. Poplatok za telocvičňu ZŠ
a/ pre miestnych občanov :
cudzie osoby :

4,00 €/hodina
10,00 €/hodina

Stanislav Baka
starosta obce

