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Návrh 
  Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kazimír č. 1/2020

o ostatných poplatkoch

Obecné zastupiteľstvo v Kazimír  na svojom zasadnutí dňa 2020 v zmysle § 6 ods. 1 zákona 
č.  369/90  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  sa  uznieslo  na  tomto 
všeobecnom záväznom nariadení pre stanovenie výšky ostatných poplatkov.

Ide o tieto poplatky:
 Poplatky  za  prenájom kultúrneho  domu  a  kultúrnej  miestnosti  v  bývalom Malom 

Kazimíri
 Poplatky za oznamy v miestnom rozhlase
 Poplatky za kopírovacie služby
 Poplatky za dom smútku
 Poplatky za požičiavanie náradia
 Ostatné poplatky

Prvá časť
Poplatky za kultúrny dom  a kultúrnej miestnosti v bývalom Malom Kazimíri

Článok I.
Kultúrny dom: 

Tanečné zábavy, plesy, diskotéky
100 €+ plyn, elektrina a pranie obrusov

Svadby (Pi-So)
 domáci                  50 € + plyn, elektrina a pranie obrusov          
 cudzí                            100 € + plyn, elektrina a pranie obrusov

         

Požičovné za riad  uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN                   

Oslavy (živ. jubileá, krstiny a iné) 
 domáci                  30 € + plyn, elektrina a pranie obrusov          
 cudzí      50 € + plyn, elektrina a pranie obrusov
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Kary                 0 € + plyn, elektrina a pranie obrusov 

plyn, elektrina                            

Predajné  a predvádzacie akcie                  50 € + plyn, elektrina

Kultúrna miestnosť v bývalom Malom Kazimíri:   
 domáci                  15 € + plyn, elektrina a pranie obrusov          
 cudzí      25 € + plyn, elektrina a pranie obruso
            
Priestory  kultúrneho  domu,  kuchyne  a sociálnych  zariadení  sa  odovzdávajú  najneskôr 
nasledujúci pracovný deň do 12:00 hod po uskutočnení akcie. Po odovzdaní neuprataných 
priestorov KD a kuchyne  bude účtovaný poplatok 50 €.

Priestory kultúrneho domu nebudú poskytnuté občanom a organizáciám, ktoré majú voči obci 
Kazimír nevyrovnané záväzky (poplatok za TKO, neuhradené dane, a pod.).

V poplatkoch za kultúrny dom nie je zahrnuté: pranie obrusov, spotreba elektrickej energie, 
plynu.
Spotreba energií sa platí podľa skutočných nákladov.

Článok II.
Oslobodenie

Od poplatkov za kultúrny dom sú oslobodení:
 Nezávisle  združenia  obce  (nie  podnikateľský  subjekt)pri  činnostiach,  schôdzach. 

Oslobodenie neplatí pri  plesoch.
 Organizácie  založené  obcou  (ZŠ,  MŠ)  pri  činnostiach,  nácvikoch,  skúškach, 

schôdzach. Oslobodenie neplatí pri plesoch.
 Akcie – ples detí, karneval detí a podobne. 

Druhá časť
Oznamy v miestnom rozhlase

Článok I.

Rozhlasová relácia 6,- €
Životné jubileum 5 €

Článok II.
Oslobodenie

Od poplatku za oznamy v miestnom rozhlase sú oslobodení:
 Organizácie pôsobiace v obci (nepodnikateľské)
 Úmrtia, straty a nálezy
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Tretia časť
Kopírovacie služby

Článok I.

A4 jednostranne 0,10 €
A4 obojstranne 0,20 €
A3 jednostranne 0,20 €
A3 obojstranne 0,40 €

 Štvrtá časť
Poplatky za dom smútku

Jednorázový poplatok za 24 hod. 10,-  €
Po 24 hod. za každú začatú hodinu 0,50 €

 Piata časť
Poplatky za požičiavanie náradia

miešačka 10,- € na deň
búracie kladivo 10,- € na deň
rebrík 5,- € na deň

 Šiesta časť
Ostatné poplatky 

kosenie 5,- € na polhodinu 

Záverečné ustanovenia.

Na  tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Kazimír č. 1/2020 o ostatných poplatkoch 
sa Obecné zastupiteľstvo v Kazimír uznieslo dňa 2020 uznesením číslo 2020. 

Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2014 o ostatných poplatkoch.

Všeobecné  záväzné  nariadenie  Obce Kazimír  č.  1/2020 o ostatných  poplatkoch  nadobúda 
účinnosť dňa  2020.

V Kazimíri, dňa 24.11. 2020

        Ing. Tomáš Toma
                                         starosta obce      
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