Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: VZN-01/2014

OBEC BRAVÄCOVO

Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) a 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o poplatkoch vyberaných na území obce

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
11.02.2014
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
11.02.2014
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:
11.02.2014
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
20.02.2014
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obec Braväcovo, Braväcovo č. 196, 976 64 Braväcovo
- ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Braväcove
- elektronicky na e-mailovú adresu: obecbravacovo@slovanet.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Bez pripomienok
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

26.02.2014
03.03.2014
03.03.2014
17.03.2014

Ing. Peter Baliak, v.r.
starosta obce

§1
Použitie obecného majetku
TURISTICKÁ UBYTOVŇA KEČKA
Cena v EUR
a) svadobná hostina, zábava, ples
83,00
33,00
použitie veľkej kuchyne
b) stretnutie
50,00
20,00
použitie veľkej kuchyne
c) rodinná oslava
33,00
20,00
použitie veľkej kuchyne
d) kar
20,00
10,00
použitie veľkej kuchyne
e) prenájom priestorov na I. poschodí na 1 osobu a 1 deň
8,00
vykurovacie obdobie
6,00
mimo vykurovacieho obdobia
f) spoločenská miestnosť vrátane veľkej kuchyne pre schôdze organizácií
pôsobiace na území obce (využitie 1 x ročne)
bezplatne
g) spoločenská miestnosť pre schôdze organizácií pôsobiace na území
obce, mimo obce
4,00/1 hod.
10,00/1 deň
použitie veľkej kuchyne
h) spoločenská miestnosť, napr. prezentácia, prednáška, iné
17,00
KULTÚRNY DOM
a) zábava, diskotéka
35,00
b) rodinná oslava, stretnutie
20,00
c) iné akcie, napr. prezentácia, predajná akcia,
14,00
Sadzba poplatku sa neuplatní pre spoločenské organizácie obce pri kultúrnych a spoločenských
podujatiach.
POŽIARNA ZBROJNICA
a) rodinná oslava, stretnutie
14,00
b) iná akcia, schôdza
7,00
Sadzba poplatku sa neuplatní pri schôdzach a akciách OHZ Braväcovo.
DOM SMÚTKU
a) umiestnenie zosnulého
3,30 /1 deň
b) zvonenie zosnulému
5,00
1,70
zvonenie len 1 x
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ AREÁL V PRÍRODE
a) zábava, diskotéka
27,00
FUTBALOVÉ IHRISKO
a) použitie okrem futbalového zápasu (1-3 hod.)
15,00
b) futbalový zápas
40,00
Sadzba poplatku sa neuplatní pri akciách organizovaných FK Sokol Braväcovo.
1. O použití obecného majetku rozhoduje Obecný úrad Braväcovo.
2. Prenajímateľ priestorov zodpovedá v plnom rozsahu za prípadné škody na
zariadeniach a po ukončení akcie uvedie zariadenia a priestory do pôvodného stavu.
3. Poplatky sú splatné do 3 dní od usporiadania akcie, resp. použitia obecného majetku.
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§2
Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
Vyhlásenie oznamu počas pracovnej doby
- predaj ovocia, zeleniny, obilia, zvierat, služby pre obyvateľov
- predaj textilu, obuvi, rôzny tovar a pod.
Vyhlásenie oznamu mimo pracovnej doby (do 18.00 hod.), voľné dni
- predaj ovocia, zeleniny, obilia, zvierat, služby pre obyvateľov
- predaj textilu, obuvi, rôzny tovar a pod.
Vyhlásenie oznamu bez potreby trhového miesta
Poplatok za vyhradené trhové miesto

1,70
3,40
3,50
5,00
1,70
1,70

1. Poplatok sa neuplatní pri vyhlásení oznamu pre miestne organizácie pri usporiadaní
kultúrnych a spoločenských podujatí.
2. Poplatok sa neuplatní pri vyhlásení oznamu na požiadanie pri životnom jubileu, úmrtí
občana.
3. Poplatok sa platí v hotovosti pred vyhlásením oznamu na Obecnom úrade Braväcovo.
§3
Cenník prepravného
Traktor – 1 Mth
Traktor - (stojné – 1,10 €/15 min.)
Traktor - pluhovanie pre podnikateľské subjekty
Prenájom prívesného vozíka na 1 deň
Prenájom miešačky na 1 deň

20,00
1,10
30,00
2,00
2,00

§4
Administratívne poplatky
Vyhotovenie fotokópie formátu A4:
- jednostranne
- obojstranne
Sadzba poplatku sa neuplatní pre miestne organizácie.

0,10
0,15

§5
Predajné stánky a vozidlá
UMIESTNENIE PREDAJNÝCH STÁNKOV A VOZIDIEL
a) stánky a pojazdné predajne s občerstvením
b) stánky a pojazdné predajne so suvenírmi, hračkami a ostatným
spotrebných tovarom (obuv, textil a pod.)
c) stánky s ľudovou tvorbou umiestnené v kultúrno-spoločenskom areáli
d) zábavné atrakcie (kolotoč, trampolíny a pod.)
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§6
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o
poplatkoch vyberaných na území Braväcovo č. 1/2011 zo dňa 07.07.2011 a VZN č.
4/2012 zo dňa 13.08.2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Braväcovo uznesením č. 06/26/02/2014 dňa 26.02.2014.
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