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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 2/2023

 O OBECNÝCH  POPLATKOCH

§1
Úvodné ustanovenie

     Toto Všeobecné záväzné nariadenie /  ďalej  len VZN/ upravuje podmienky vyberania
obecných poplatkov, ktoré vyberá obec Brezina.

§ 2
Poplatníci

1.Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie ak 
toto VZN neupravuje inak.

2.Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
                                                               

§3
Sadzby poplatkov

1. Finančná náhrada za používanie miestneho rozhlasu

- základná sadzba za jeden oznam FO 5,- EUR

- základná sadzba za jeden oznam  PO a podnikateľ               10,- EUR

- gratulácia k životnému jubileu občana                 5,- EUR

- vyhlásenie smútočného oznamu           bezplatne

2.  Finančná náhrada za náklady spojené s užívaním nebytových priestorov
     kultúrny dom
 

-  kar / občan s TP v obci Brezina 20,- EUR
-  kar / občan bez TP v obci Brezina 30,- EUR

- svadba / občan s TP v obci Brezina           150,- EUR
- svadba / občan bez TP v obci Brezina           250,- EUR

- ples           250,- EUR

- tanečná zábava           150,- EUR
     
- iné účely / prezentácie, predaj/ do 5 hod. 30,- EUR
   za každú ďalšiu 1 hodinu/ aj začatú   5,- EUR

- rodinná oslava / občan s TP v obci Brezina 70,- EUR
  občan nad 80 rokov s TP v obci Brezina – zdarma, len poplatok za služby 30,- EUR

- rodinná oslava / občan bez TP v obci Brezina           100,- EUR



- počas vykurovacieho obdobia  jeden m3 spotrebovaného plynu podľa aktuálnej ceny plynu 

3. Finančná náhrada za prenájom Domu smútku a chladiaceho zariadenia

-  DS / občan s TP v obci Brezina 15,- EUR
-  DS / občan bez TP v obci Brezina 25,- EUR
-  cintorínsky poplatok /hrobové miesto/ jednorazový poplatok 10,- EUR
-  chladiace zariadenie / 1 deň /   5,- EUR

4. Kopírovacie služby

- 1 strana A4 0,10 EUR     

5. Finančná náhrada športových potrieb a zariadení a využitie multifunkčného ihriska

- futbal pre cudzích 1,5 hod. 20,- EUR

- tenis cudzí 1,5 hod.   5,- EUR

- za použitie multifunkčného ihriska pri športe tenis pre cudzích
   po prekročení 1,5 hod., za každú začatú hodinu   5,- EUR    

- za použitie osvetlenia na multifunkčnom ihrisku za 1,5 hod.   4,- EUR
   po prekročení 1,5 hod., za každú začatú hodinu.   3,- EUR

- posilňovňa 2 hodiny / občan s TP v obci Brezina   1,- EUR

                                      občan bez TP v obci Brezina   2,- EUR

6. Finančná náhrada za kolkovú dráhu a využitie miestnosti Kolkáreň, altánku a biliard

- 1 dráha 1hodina kolková hra   6,- EUR

- 1 hodina biliard   4,- EUR

-  miestnosť na oslavu, uzavretá spoločnosť a iné udalosti
   za každú začatú 1 hodinu / občan s TP v obci Brezina   5,- EUR

                                               občan bez TP v obci Brezina 10,- EUR

-   altánok / občan s TP v obci Brezina – jednorazový poplatok   5,- EUR
                   občan bez TP v obci Brezina – jednorazový poplatok 10,- EUR
        
- pri uzavretej spoločnosti v budove Kolkáreň možnosť konzumovania vlastného občerstvenia
a alkoholických  nápojov.

§ 4
Platenie poplatkov

     Obecné poplatky, vyberané obcou Brezina sa platia v hotovosti do pokladne obce Brezina
 alebo prevodom na účet v banke SK70 0200 0000 0000 0522 2622.



§ 5
Vznik poplatkovej povinnosti

     Poplatky určené v tomto VZN sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje
k vykonaniu úkonu alebo uskutočnenia konania.

§ 6
Záverečné ustanovenie

Toto VZN č. 2/2023 bolo schválené uznesením č. 2/3/2022  zo dňa 15.12.2022 a účinnosť
nadobúda 1.1.2023.

Týmto VZN č. 2/2023 o obecných poplatkoch sa ruší VZN č. 2/2020 o obecných poplatkoch.

V Brezine, 16.12.2022

                                                                                                        Ing. Mária Baloghová v.r.
                                                                                                               starostka obce  


	

