OBEC JUROVÁ
DERCSIKA KÖZSÉG

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
O B C E JUROVÁ
O POPLATKOCH ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ OBCE
Číslo: 2/2020

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E JUROVÁ
O POPLATKOCH ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ OBCE
Číslo: 2/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Jurová na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších prepisov vydáva toto VZN určujúce poplatky za poskytovanie verejnoprospešných
služieb občanom obce Jurová a organizáciám v obci Jurová.
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje a bližšie vymedzuje úhrady za
poskytované služby a poplatky za pracovné úkony vykonané Obecným úradom v Jurová (ďalej len
OcÚ).
2. Obec Jurová je oprávnená vybrať a vymáhať poplatky za úkony poskytnuté občanom a úkony
súvisiace so správou obce a jej majetku v súlade s § 4 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Článok 2
Poplatková povinnosť
1. Úhradu za poskytnuté služby a pracovné úkony vykonáva právnická alebo fyzická osoba
v hotovosti do pokladne obce, prípadne na základe dohody prevodom na účet obce.
2. Poplatok sa platí bez vyrubenia
Článok 3
Úhrady za služby
1. Vysielanie v obecnom rozhlase:
a) 1 oznam - predajné akcie, poskytovanie služieb (bez ceny trhového miesta) 5,00 €
b) reklamný oznam (o vysielaní rozhoduje starosta!)
5,00 €
c) smútočné oznamy
BEZPLATNE
d) 1 oznam za polrok pre občanov, podnikateľov a PO - daňovníci obce
BEZPLATNE
f) oznamy zdravotnej služby, spoločenské a dobročinné organizácie
BEZPLATNE
g) o prípadných ďalších výnimkách o odpustení platby rozhoduje starosta obce Jurová
h) volebné kampane v obecnom rozhlase sa nevysielajú
2. Prenájom:
a) spoločenskej sály obecného úradu
b) športového areálu
c) poľnohospodárskych pozemkov (min.)

50,00 € / akcia
220,00 €/ mesiac
150,00 €/ ha/ rok

V prípade viacerých záujemcov o prenájom v jednom termíne rozhoduje výhradne obec a prednosť majú
podujatia organizované obcou.
Obec môže upustiť od poplatku, ak ide o prenájom pre spoločenské organizácie, ktoré vykazujú
dobročinnosť, akcie v prospech obce alebo v iných odôvodnených prípadoch. O prípadných ďalších
výnimkách o odpustení platby rozhoduje starosta obce Jurová.
Nájomca je povinný prenajaté priestory odovzdať v takom stave, v akom boli prevzaté pred akciou.
Odstránenie prípadných škôd vzniknutých v rámci akcie nájomcu hradí v plnej miere nájomca. Ďalšie
povinnosti budú určené pri vydaní povolenia na uskutočnenie akcie.
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Obec neposkytuje nájom obecného domu, obecného úradu na prenájom za účelom šírenia myšlienok
podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.
Záujem o nájom oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade, spravidla aspoň 10
dní pred dňom nájmu. Obec Jurová môže požiadať zálohovú platbu alebo kauciu v hodnote 50 € ešte
pred začatím nájmu.
3. Cintorínske poplatky
a)
poplatok za detský hrob na 10 rokov
b)
poplatok za jednohrob na 10 rokov
c)
poplatok za dvojhrob na 10 rokov
d)
poplatok za trojhrob na 10 rokov
e)
urnové miesto na 10 rokov

5,00 €
10,00 €
16,60€
19,92 €
16,60 €

4. Správne poplatky za administratívne pracovné úkony
(Napr. overovanie podpisov a listín, vydávanie potvrdení atď.)
Tieto poplatky sú riešené Zákonom č. 145/1995 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Výnos z úhrad poplatkov za vykonané služby a za pracovné úkony je príjmom rozpočtu obce.
2. Toto VZN obce Jurová bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Jurovej
uznesením č. 54/2019 bod b) dňa 05. 11. 2019
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

........................................................
Gabriel Fekete, starosta obce

Návrh VZN vyvesený: 18.10.2019
Návrh VZN zvesený: 05.11.2019
Po schválení OZ VZN vyvesený: 06.11.2019
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