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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VÍŤAZ 

č. 3/2016 
O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ  POPLATKOV ZA SLUŽBY 

 

 

     Obec VÍŤAZ v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  u s t a n o v u j e    

§ 1 

Základné ustanovenie  

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov 

za služby na území obce Víťaz.    

 

§ 2 

Druhy poplatkov za služby  

 

(1) V obci VÍŤAZ sa vyberajú tieto poplatky za služby :    

 

a/   poplatok za reláciu pri životnom jubileu 

b/   poplatok za reláciu  o predaji tovaru 

c/   poplatok za užívanie sály  

d/   poplatok za užívanie Oddychového centra Slaná voda   

e/   poplatok za užívanie Remeselného domu  

f/   poplatok za prenájom miesta na cintoríne  

g/   poplatok za verejné osvetlenie na súkromnom pozemku  

h/   poplatok za vydanie povolenia na tanečnú zábavu, diskotéku   

ch/ poplatok za úkon alebo konanie obecného zastupiteľstva, komisie 

i/    poplatok za reprografiu  

j/    poplatok za vydanie stanoviska k užívaniu nebyt. priestorov na podnikateľ. účely    

k/   poplatok za skenovanie  

l/    poplatok za e- mailovanie  

§ 3 

 

Sadzba poplatku a úhrada    

 

(1)  Sadzby poplatkov a termíny úhrad sú nasledovné :  

 

a/   poplatok za každú reláciu pri životnom jubileu prostredníctvom MR 

  0  €  počas pracovných dní a pracovných hodín OcÚ,   

  7  €  v dňoch pracovného pokoja a voľna.  
      

     Termín  : poplatok je splatný pred začiatkom relácie.  
 

b/   poplatok za vyhlásenie relácie o predaji prostredníctvom MR  

 7 €     po zľave 4 €.   

  
      Termín: poplatok je splatný pred začiatkom relácie.    

 

 

 

c/    
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 poplatky za prenájom sály obce VÍŤAZ v budove COOP JEDNOTA SD 

 
 

Účel 

prenájmu 

 

Poplatky 
 

Poznámka 

   
Diskotéka, zábava, svadba   

 

        30 €  
 

 

Estráda a kultúrne vystúpenie, 

každé vystúpenie  

 

          3 € 
 

 

 

Jubileum/uzavretá spoločnosť  

 

        20 €  
 

 

  
Predajný účel  

  

        30 €  
 

 

 

Prezentačný účel  

 

 

         20 € 

 

 

-  

 

 

 poplatky za prenájom viacúčelového sálu pre kultúrne aktivity obce VÍŤAZ   
         
       

* Účel 

prenájmu 

 

Obdobie 
Poplatky  

po zľave 

 

Poplatky 

    
Rodinná oslava     

od 1. 5. do 30.9.             70 €        100 €  
od 1.10. do 30.4.            85 €         115 €  

 

Svadba  
od 1. 5. do 30. 9.           150 €         190 €  
od 1.10. do 30.4.          200 €         240 €  

 

Ples  
od 1. 5. do 30. 9.             85 €         100 €  
od 1.10. do 30.4.          100 €         115 €  

 

Kar  
od 1. 5. do 30. 9.  50 €  
od 1.10. do 30.4. 50 €  

Prenájom   

na 1 hodinu  

od 1. 5. do 30. 9.      7 €  
od 1.10. do 30.4. 10 €  

 
 

   * Poplatky uhrádza žiadateľ dňom objednania- zálohu a zvyšok poplatku do troch dní  

      od ukončenia akcie.      
 

 

Poplatky za prenájom majetku a vybavenia kuchyne a skladu 

 
 

Účel prenájmu  
 

 

Poplatok  

Kar  20 € 

Svadba  50 € 

Ples  50 € 

Rod. oslava  20 €  

 

 

                 Poplatky uhrádza žiadateľ (organizátor, firma), ktorá organizuje do troch dní  
po ukončení akcie , nie objednávateľ.   

 

 

 poplatky za prenájom sály obce VÍŤAZ na PD Víťaz 
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Účel prenájmu                           Poplatky  

Kar                               50 €  

Svadba                            100 €  

Zábava a diskotéka                             100 €  

Kultúrne, predajné a iné účely              dohodou, minimálne však 50 €  

 

      Termín :  poplatok je splatný do troch dní po ukončení akcie.     

 

d/ 

poplatok za prenájom ODDYCHOVÉHO CENTRA SLANÁ VODA, VÍŤAZ 

 

 

 

 

Poplatky po zľave 
 

Poplatky 

prenájom bez elektriny              15 €              22 €  

prenájom + elektrina                20 €              30 €  

prenájom bez elektriny každý ďalší deň  7 €  

prenájom + elektrina každý ďalší deň 13 €  

parak  5 € /deň 

gril(bez propanbutanovej fľaše)  10 € /deň 

športové potreby  3 € /deň 

 
     Termín : splatnosť uvedených poplatkov je pred akciou.      

 

e/   poplatok za prenájom REMESELNÉHO DOMU, VÍŤAZ  

 

            Spoločenské akcie (oslavy, kultúrne akcie) :    

 kuchyňa + 1 miestnosť                        ........................................  30 €  
            Termín : poplatok je splatný do troch dní po ukončení akcie.       

 

f/    poplatok za prenájom miesta na cintoríne  

 hroby vedľa seba 100 €, za každý hrob po 50  € /15 rokov  

      hroby nad sebou (hrobka)                           50  € /15 rokov 

       

 po zľave   

           hroby vedľa seba 20  €, za  každý  hrob  po  10  €/15 rokov  

     hroby nad sebou (hrobka)                              10  €/15 rokov  
 

      Termín : poplatok je splatný pred vykopaním hrobu.   

 

g/  poplatok za verejné osvetlenie na súkromnom pozemku  

     vo výške 33 €. 

            

     Termín: poplatok je splatný do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.                     

 

h/  poplatok za vydanie povolenia na tanečnú zábavu, diskotéku  vo výške 10 €.  

 
Termín : poplatok je splatný pri vydaní povolenia.  

 

 

ch/   poplatok za úkon alebo konanie obecného zastupiteľstva, komisie   



Strana 4 z 5 

 

 v pracovných dňoch vo výške 7 €.  

 v dňoch pracovného pokoja a voľna vo výške 10 €.  

 
Termín : poplatok je splatný pred konaním úkonu.      

 

i/  poplatok za reprografiu 

 

 vyhotovenie čiernobielej fotokópie formátu   A4 – jednostranne 0,07 € 

                      A4 – obojstranne   0,10 €   

                      A3 -  jednostranne 0,10 € 

                      A3 -  obojstranne   0,20 € 

 

 

 vyhotovenie plnofarebnej digitálnej fotokópie, tlač  

                                                                         A4 – jednostranne 0,50 € 

 A4 – obojstranne   1,- € 

 A3-   jednostranne 1,- € 

                                                                               A3-   obojstranne   2,- € 

 

 

      počet kópií/výtlačkov    formát A4/€       formát A3/€     

                      1- 10                 0,50                     1,00   

                    11- 25                 0,45                     0,90    

                    26-100                0,35                     0,70 

                    od 101                0,25                     0,50 

 

 

j/ poplatok za vydanie stanoviska k užívaniu nebyt. priestorov na podnikateľské účely 

    určuje vo výške 4 € (vrátane stanoviska k otváracím hodinám)    

   poplatok za vydanie stanoviska ku otváracím hodinám vo výške 0,70 €.     

 
Termín : poplatky sú splatné do 15 dní od doručenia stanovísk alebo pri ich prevzatí           

 

k/    poplatok za skenovanie    

 vo formáte A4    0,10 €.     

 

l/   poplatok za e- mailovanie  

 písaný text          0,40 €.        

 

 

§ 4 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, Obecný úrad ich                    

     vyrubí platobným výmerom, pričom včas nezaplatené poplatky zvýši o 50 %.  

     Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé centy nadol.    

 

(2) Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje         

 

 zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 zákon SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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(3)  Správu poplatkov vykonáva Obec VÍŤAZ.    

 

(4)  Poplatník je povinný včas oznámiť Obci/Obecnému úradu VÍŤAZ skutočnosti       

       zakladajúce povinnosť úhrady.  Nesplnenie týchto povinností zakladá  

       zodpovednosť poplatníka za priestupok v zmysle § 21 ods.1 písm. b)  a ods. 2  

       zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov s možnosťou sankčného  

       postihu do výšky 99 eur.    

 

(5)  Obecné zastupiteľstvo môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdostí v individuálnych     

       prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti poplatníka.  

  

(6)  Zľavnený poplatok sa vzťahuje pre osoby s trvalým pobytom v obci VÍŤAZ, ktorí     

       nemajú voči obci žiadne záväzky.   

 

(7)   Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Víťaz sa uznieslo Obecné     

        zastupiteľstvo vo Víťaze  dňa 02.12.2016, uznesením č. ......./2016.   

 

 

§ 5 

Účinnosť 

 

       Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2017.   

     

 
 

 

 

 

   

            Ing. Ján Baloga  
                   starosta obce  

 

 

 

 
Vyvesené: 16.11.2016                                                       
  Zvesené: 01.12.2016 
 

 


