Obecné zastupitel'stvo vo Vydranoch na základe § 6 zákona ö. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskor§ích predpisov a na základe § l4a§ 15 zákona SNR ó 54411999 Zb
v znení neskor§ích zmien a doplnkov s pouZitím § 1 ods. 1a a zákona SNR ö. 11912008 Z.z,
úplnéznenie zákona SNR ó.56312009 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územnly'ch finanönych orgánov v znení neskor§ích zmien a doplnkov vydáva toto

V§eobecne závázné nariadenie é. 212021
o miestnych poplatkoch
Ölánot<

l.

uvodné ustanovenia
(1) Toto v§eobecne záyázné natiadenie ustanolrrje druhy miestnych poplatkov, ktoré sa

i,yberajú v období celého kalendámeho roka, jednotlivé sadzby poplatkov, ohlasovaciu
povinnost' o vzniku a zánikl, splatnost' poplatkov, d alej úIavy a oslobodenia od platenia
poplatkov, spösob, formu a miesto pre zaplatenie poplatkov a aj dal§ie náleZitosti
vyberania miestnych poplatkov na územíobce Vydrany.
(2) Obec Vydrany vyberá na spíavovanom území, ktonim je celé územie obce Vydrany tieto
miestne poplatky (d'alej len poplatky)
- poplatok za prenájom verejného priestranstva
- poplatok za prenájom ornej pödy
- poplatok za prenájom zastavanej plochy
- poplatok za prenájom nebytovlfch priestorov
- poplatok za prenájom pozemkov pod informaönlimi a inlími reklamn;imi
zariadeniami
- poplatok za uZívanie kultúrneho domu
- poplatok za uZívanie priestorov klubu döchodcov
- poplatok za uZiyanie chladiarenského zariadenia domu smútku
- poplatok za lLivwie zariadení vo vlastníctve obce
- poplaíok za zverejnenie reklamy a inzerátu v obecnfch novinách
- poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase
- poplatok za fotokopírovacie sluZby, faxovanie a pouZívanie intemetu oböanmi

Ölánok II.
Poplatok za prenájom verejného priestranstva
Verejn;ím priesfanstvom pre úöely tohto VZN je najmá cesta, miestna komunikácia,
námestie, chodník, trhovisko a pod. V zmysle zákona za verejné priestranstvo möZe obec
i.yhlásit' v§etky pozemky vo svojom územnom obvode, okrem tlich, ktoré sú vo vlastníctve
fyzicklich alebo právnicklfch osöb (s v}nimkou obce, ktoráje tieZ právnická osoba), alebo ku
ktoqfm majú tieto ogoby právo hospodárenia.

Predmet poplatku
Predmetom poplatkuje osobitné uZívanie verejného priestranstva, ktorlím sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenla slúZiaceho na posk}tovanie sluZieb, umiestnenia zariadenia
na prevádzkovanie súkromnej öinnosti, umiestnenie stavebného a pledajného zariadenia.
umiestnenie predajn;ich stánkov,
b) umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla a pod.,
c) trhoD' poplatok na parc.ö. 313/2 k ,ú. Vydrarry.
Umiestiovaf waky na verejnom priestranstve je zakázané.

Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba. ktorá uZíva verejné priestranstvo na
úöely uvedené v predmete poplatku.

Oznamovacia povinnostn
Poplatníkje povinnj oznámit' uiívanie verejného pdestranstva na Obecnom úrade
vo Vydranoch:
c) pri prechodnom uZívaní verejného priestranstva najneskör l deii pred zaóaíim uZívania
r erej ného prieslranslva
d) pri skládkach najneskór v dei umiestnenia skládky.
Oslobodenie od poplatku
1) Poplatok

kultumu a §portovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve
bez vstupného, alebo na akciu, ktorej cely vlit'aZok je uröenf na charitatívne alebo verejnoprospe§né úöely. Poplatok sa tiez neplatí za predajné zariadenia a zariadenia uröené na poskytovanie sluZieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudaöné rozhodnutie.
2) Poplatok sa neplatí zatryalé parkovanie motorol^jch vozidiel osöb zdravotne postihnut]ích
(nemobilnlích) oznaöen)ich v zmysle vyhlá§ky ó.9911989 Zb.
sa neplatí za

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku za ltivante verejného priestranstva j e:
V prípade ak sa uZíva verejné priestranstvo podLa ods. a) predmetu poplatku 36.- €/m2lrok.
V prípade ak sa uiíva verejné píiestranstvo podl'a ods. b) predmetu poplatkl2Yolmz /deí
zo zíkolom stanovenej hodnoty pödy 1,85 €, tj. 0n037 Eur/m2ldeü.
V prípade ak sa uZíva verejné priestranstvo podra ods. c) predmetu poplatku 10.- €/ dei.
Poplatky sú splatné ihned' pri vydaní oprávnenia na uZívanie verejného priestranstva a
za ce],é oznámené a dohodnuté obdobie.
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Ölánok III.
Poplatok za prenájom ornej p6dy
Predmet poplatku
Predmetom poplatku je prenájom ornej pödy vo vlastníctve Obce Vydrany.

Poplatník
Poplatníkom je §zická osoba alebo právnická osoba, ktorá omú pödu prenajíma.

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku zauíjvalie ornej pódy je 110.- Eur/halrok
Poplatky sú splatné prvjkát pri podpísanínájomnej zrnluvy, v nasledujúcom období podl'a
vájomnej dohody zrnluvnfch strián v lehotách uröenjch nájomnou znluvou.

ÖHnok IV.
Poplatok za prenájom zastavanej plochy a nádvoria
Predmet poplatku
Predmetom poplatkuje prenájom zastavanej plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Vydrany.

PopIatník
Poplatníkom je §zická alebo pnívnická osob4 ktorá berie do prenájmu zastavanú plochu
a nádvorie nachIídzajúce sa vo vlasbríctve Obce Vydrany.

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku za prenájom zastavanej plochy a nádvoriaje:
10%o/m2/deí m zákonom stanovenej hodnoty pódy 1,85 €, tj. 0,185 Hm2ldeü.

C|ánokV.
Poplatok za prenájom nebyto{ch priestorov
Predmet poplatku
Predmetom poplatku je prenájom nebytoqich priestorov vo vlastníctve Obce Vydrany.
priestorom sa rozumejú:
a) kancelrirske priestory

Neblovjm

b) garűe

c)

d)

sklady
obchodné priestory,,predajne
J

PopIatník
poplatníkom je §,zická alebo právnická osoba, ktorá prenajíma nebl,tové priestory
nachádzajúce sa vo vlastníctve Obce Vydrany.

Sadzba poplatku
Roöná qf§ka nájomného za prenájom nebytov}ch priestorov sa uróuje nasledovne:
2,00 Eurim2imesiac
a) za prenájom kancelarskych
1,50 Eur/m2lmesiac
b) za prenájom
1,50 Eur/m2lmesiac
c) za prenáJom
2,50 Eur/m2lmesiac
d) za prenájom obchodnjch priestorov,
Poplatok je splatnf pri
uávaním,.
rcíijné
náHady
spojené
s
Poplatok nezahúi a
podpísanínáj omnej zmlur.y.

garűe
skladu

priestorov

predajní

Ölánok VI.
Poplatok za prenájom pozemkov pod informaónfmi a infmi reklamnfmi zariadeniami
Predmet poplatku
Predmetom poplatku je prenájom pozemkov pod informaön;imi
zariadeniami.

a

inlimi reklamnlmi

Poplatník
Poplatrúkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá berie do prenájmu pozemky pod informaönjmi a reklamnjmi zariadeniami.

Oznamovacia povinnost'
Poplatník je povinrt! onanit uiivanie pozemkov pod informaönfmi a reklamn;fmi
zariadeniami na verejnfch priestranstvách na Obecnom űade vo Vydranoch najneskör
pred \TloZením leklamnlich zariadení na pozemky,

1

deú

Sadzba poplatku
Roöná vj§ka nájomného za prenájom pozemkov pod informaönimi a injmi reklamnjmt
zariadeniami sa uröuje nasledovne:
33.- Eur/l ks/1 rok
do 10 m2 reklamnej
165.Eur/l ks/1 rok
plochy
nad l0 m2 reklamnej
poplatky sú splatné ihned, pri lydaní oprávnenia na prenájom pozemkov pod informaönlfmi
a inlimi reklamnjmi zariadeniami a za celré oznámené a dohodnuté obdobie.

plochy
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Ötanok VII.
Poplatok za uZívanie kultúrneho domu

Predmet poplatku
Predmetom poplatkuje osobitné uZívanie priestorov miestneho Kultúrneho domu
vo Vydranoch na usporiadanie verejnlích kultúmych podujatí a in;ích osobitnlch akcií
a programov.
1 . Verejn;ími kultúrnymi podujatiami sa podla tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné:
a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a taneöné produkcie,
c) vystavy diel vytvarnlfch umení, diel úZitkového umenia a prác l'udovej vlftvamej
tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e) taneöné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoloöenskej zábavy,
fl artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
2. Osobitnlimi akciami a programami
a) predná§ky,
b) predaj tovarov
c) svadby, oslavy narodenín, menín.

PopIatník
Poplatníkom je §,zická alebo právnická osoba, ktorá podujatie usporadúva

Oznamovacia povinnost'
Poplatník je povin_rr} oznámit' usporiadanie verejného kultúrneho podujatia v zmysle
§ 3 zákona ó.9611991Zb, o verejnlch kultúmych podujatiach najneskör 7 dní pred konaním
podujatia. Usporiadatel' zodpovedá za zachovanie poriadku poöas priebehu podujatia,
za dodrZiavanie príslu§njch zdravotno-hygienickfch, poZiamych, bezpeönostn;y'ch a in;ich
právnych predpisov.

Sadzba poplatku

a)

1. pre oböana

obce
2. pre cudziu osobu
3. za vyóistenie obrusov prepoZiöanych na akciu
4. za r,l,öistenie obrusov prepoZiöanlfch na akciu

10,00 Eura/hod
l5,00 Eura,/hod
1

,00 Euro/kus

1,00 Euro/kus

Uvedené poplatky sú splatné od prevzatia kultúmeho domu nájomcom do odovzdania
prenajímatel'ovi.

b) uvedenj sadzobník neplatí pre subjekty zriadené podl'a zákona

ö. 83/1990

Z.z.

maj.űce

sídlo na územíQbce Vydrany, miestne spoloöenské organizácie, MS s VJM, Z§ aZ3
s VJM okrem písm. a) bod 3. a 4. Posúdit' Ziadosti ako aj prípadnéstanovenie poplatku za
uZivanie kultúrneho domu podl'a písm. a) má právo starosta obce,
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c)

nájomca priestorov ku]túrneho domu vopred vloií zálohu (v1o2né) do obecnej
pokladne vo vj§ke ] 00.- Eur. Z lloienych prostriedkov sa hradí po§kodenli,
straten;í alebo rozbitli, inventárny rnajetok obce nachádzajúci sa v kultúmom dome,

d)

usporiadanie karuje oslobodenó od vloZenia zálohy,

e)

nájomca priestorov kultúrneho domuje povinny dodrZiavat' ,,Zásady lLivania kultúrneho
domu".

Clánok VIII.
Poplatok za uiívanie priestorov klubu döchodcov
Predmet poplatku
Predmetom poplatkuje osobitné uZívanie priestorov miestneho Klubu döchodcov
vo Vydranoch.

Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo prál,nická osoba, ktorá podujatie, alebo akciu usporadúva.

Sadzba poplatku
a) 1. pre oböana obce
2. pre cudziu osobu
3. za vyöistenie obrusov mimo budovy klubu
4. za lyöistenie obrusov prepoZiöan;ích na akciu

5,00 Eur/hod.
8,00 Eur,&od.
1,00 Euro/kus
1.00 Euro/kus

Uvedené poplatky sú splatné od prevzatia klubu döchodcov nájomcom do odovzdania
prenajímateLovi.
b) Uvedenj sadzobník neplatí pre subj ekty zriadené podla zákona ö. 83/1990 Z.z. malűce
sídlo na územíObce Vydrany, miestne spoloóenské organizácie, M§ s VJM, Z§ aZ§
s VJM okrem písm. a) bod 3. a 4. Posúdit' Ziadosti ako aj prípadné stanovenie poplatku za
uZívanie klubu döchodcov podla písm. a) má právo starosta obce,
c) Nájomca priestorov klubu döchodcov vopred vloZí zálohu (vloZné) do obecnej
pokladne vo vli§ke 50.- Eur. Z vloíenych prostriedkov sa hradí po§kodení, strateni
alebo rozbitli, inventárny majetok nachádzajúci sa v klube döchodcov.
d) usporiadanie karu je oslobodené od vloZenia zálohy.
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Clánok IX.
Poplatok za uíívaniechIadiarenského zariadenia domu smútku
Predmet poplatku
Predmetom poplatku je prenájom chladiarenského zariadenia okem obradnej siene
domu smútku Obce Vydrany.

Poplatník

Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá chladiarenské zariadenie domu
smútku prenajíma.

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku za prenájom

je

50.00 Eur/mesiac

Poplatok nezahriia reZijné náklady spo.jené s uZívaním. Poplatokje splatnj, pri podpísaní
nájomnej zmluvy,

ölánok x.

Poplatok za uiívanie zariadení vo vlastníctve obce
Predmet poplatku
Predmetom poplatkuje prenájom zariadeni vo vlastníctve Obce Vydrany a zabezpeóenie

posky.tnutia s]uZieb so zariadením vo vlastníctve Obce Vydrany.

Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prenájom zariadenia alebo
zabezpeóenie posklnutia sluZby so zariadením vo vlastníctve Obce Vydrany poZaduje.

Sadzba poplatku
1. prenáj om

mie§aöky

2. ak sa mie§aöka
3. za poskytnutie
4. za poskltnutie
5. za poskYnutie
6. za posky,tnutie

prenajíma na sobotu a nedefu
sluZby - kosenie trávy so strunovou kosou
sluZby - kosenie trávy §tvorkolesovou kosaökou
sluZby malotraktorom
sluZby bubnovou kosou
7. prenájom motorovej píli
8. prenájom Stand-up stolov
9. prenájom skladacieho javiska
10. prenájom pivn1/gh setov

20,00 Eur/za kaí.d! aj
zaóaty deít
30,00 Eur/ za2 dni
10,00 Eur,ihod.
I 0,00 Eur/hod.
10,00 Eur/hod.
i8,00 Eur/hod
5,00 Eur,ihod.
3,00 Eur,&s
100,00 Eur/dei za
kaZdi, aj zaöatj, deó
5,00 Eurlsada]za
kaidy aj zaóaty deí

(Stöl+2laviöky)
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§iator vo vlastníctve obce Vydrany o roznere 5m x 8m okrem miestnym organizácifun
nikomu inému nedat' do prenájmu. §iator poskladat' a rozobrat'möZu len ölenovia DHZ
Vydrany a uloZit' v poZiamej zbrojnici.

Poplatokje splatn} pri objednaní prenájmu zariadenia alebo objednaní poskytnutia sluZby
so zariadením vo vlastníctve Obce Vydrany - pri prerrajímani zariadení uvedenlch v bode 5 a
6 tohto VZN v óase od vfjazdu prenajímaného zariadenia z dvora obecného uradu do doby
prűazdu do dvora obecného úradu. Prenajatie zartadení sa povol'uie len v katastri obce
Vydrany.
C|ánok XI.
Poplatok za zverejnenie reklamy a inzerátu v obecnych novinách
Predmet poplatku
Predmetom poplatkuje poplatok za zverejnenie reklamy a inzerátu v obecnlfch novinách.

Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu alebo inzeút Ziada zverejnit'
v obecn;ich novinách Obce Vydrany.

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku za zverejnenie reklamy, inzerátu

je

na 1 mesiac
na 6 mesiacov
33,20 €
166.- €
16,60 €
83.- €
]/q
8,30 €
41,50 €
1 riadková reklama, inzeráí
0,6,7 €
blahozelanie
0,67 €
uverejnenie fotky
0,67 €

strana
Yzsírasn
sírana
1/1

na 12 mesiacov
332.- €
166.- €
83.- €

Ötánok XII.

Poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase
Predmet poplatku
Predmetom poplatkuje zverejnenie reklamy, inzeráíl v obecnom rozhlase Obce Vydrany.
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Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba. ktorá Ziada zverejnit'v obecnom rozhlase
Obce Vydrany leklamu alebo inzerát.

Sadzba poplatku
Sadzba poplatku za zverejnenie reklamy, inzerátu je:
a) pre osobu s trvallím pob).tom,/ sídlom v obci
2,00 eura,/ jedno hlásenie
b) pre cudziu osobu:
4,50 eura/jedno hlásenie
c) uvedenli, sadzobník neplatí pre subjekty zriadené podl'a zákona ö. 83/1990 Z.z.
majúce,sídlona,(]zemí Obce Vydrany, miestne spoloöenské organizácie, M§ s VJM,

ZSaZSsVJM.

Clánok XIII.
Poplatok za fotokopírovacie sluiby, faxovanie a pouiívanie internetu oböanmi
Predmet poplatku
Predmetom poplatkuje vykonávanie fotokopirovacích sluZieb, faxovanie a posky,tnutie
moZnosti poüívania intemetu pre oböanov Obce Vydrany.

Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá Ziada poskytnutie fotokopírovacích
slüieb, faxovania, alebo moZnosti pouZívania internetu Obce Vydrany.

Sadzba poplatku

2.

Poplatok za fotokopírovacie sluáby
0,10 Eur
0,20 Eur

1 strana ,{4 formát
1 strana A3 formát

3.

poplatok za faxovanie
a) 1 odfaxovaná stránka pre oböana obce
0,33 €

pre cudziu osobu

0,80 €

Uvedenj,sadzobník neplatí pre subjekty zriadené podl'a zákona ó.83l1990 Z.z.
majúce sídlo na űzemi Obce Vydrany, miestne spoloöenské organizácie, M§ s VJM,

ZSaZ§sVJM.
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3. poplatok za

a)
b)

pouíívanieinternetu oböanmi

2,00
0,40

€ za kaZdú hodinu
€ zakaLdlch zaóaíych

10 minút

Clánok XIV.
Zákon o miestnych poplatkoch umoZiuje aj zr,"_i§enie nezaplatenej alebo
neodvedenej sumy poplatku, v prípadoch u ktorjch poplatky sa nezaplatili alebo
neodviedli vöas a v správnej vy§ke.
Zv!§enie poplatku sa ustanovuje na 50 Yo.

Ölánok XV.
závereénéustanovenia

1.

Diom úöinnosti tohto VZN
11

sa zru§uje VZN obce Vydr any ó. 512012 zo
.12.20],2 o miestnych poplatkoch vrátane jeho dodatkov.

dia

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaruje Obecné zastupiterstvo vo Vydranoch
2. Toto

VZN

nadobúda úöinnost' 15{ym diiom od vyvesenia na úradnej tabuli obce

Vo Vydranoch, dna 17.08.2021

BEc
Mg.

lavBalódi
a obce

!.

R

Vyvesené 18.08.2021
Zy esené: 02.09.2021
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