NÁVRH VZN
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lomnička
č.43/2017
o miestnych poplatkoch za prenájom verejných priestorov, zariadení a materiálov v obci Lomnička
Obec Lomnička na základe Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 3 ods. (6), § 4 ods. (5), § 5 a § 6 ods. (3) zákona č.
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenia obce Lomnička, ktorým sa upravujú niektoré podmienky určovania a vyberania
miestnych poplatkov v obci (ďalej len VZN).
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je úprava podmienok určovania a vyberania miestnych poplatkov v obci.
Článok 2
Základné ustanovenie
Tento článok ustanovuje poplatok v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce Lomnička.
1. Obec poskytuje nájom kultúrneho domu a domu smútku fyzickým a právnickým osobám za účelom:
a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie
b) pracovnej akcie
Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu a domu smútku za účelom šírenia
myšlienok podporujúcich rasizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú
diskrimináciu.
Článok 3
Určenie poplatkov
1. Poplatok za priestory Kultúrneho domu v Lomničke
2. Poplatok za užívanie domu smútku
3. Poplatok za rozmnožovanie a kopírovanie
4. Poplatok za vyvesenie oznamu, reklamy a úradnú tabuľu
5. Poplatok za predajné miesto
6. Poplatok za rozhlasovú reláciu
Článok 4
Podmienky prenajímania Kultúrneho domu v Lomničke
Kultúrny dom sa prenajíma za týchto podmienok:
a)Počas prenájmu je objednávateľ hmotne zodpovedný za prenajatý majetok a prípadné poškodenie
priestorov nájomca hradí v plnej výške
b)Používané priestory musia byť odovzdané v poriadku a čisté
Sadzba poplatkov za prenájom Kultúrneho domu v Lomničke sa určuje nasledovne:
Kultúrny dom – prenájom (zahŕňa náklady za spotrebu el. energie, vody a náklady za kúrenie)
1. SVADBA – 120 €/deň záloha (60 € náklady obce, 60 € sa nájomcovi vráti)
2. KAR – 30 €/deň
Vo výnimočných prípadoch môže starostka obce rozhodnúť o zmene poplatkov.
Článok 5
Podmienky prenajímania domu smútku
Dom smútku sa prenajíma za týchto podmienok:
a)Počas prenájmu je objednávateľ hmotne zodpovedný za prenajatý majetok a prípadné poškodenie
priestorov nájomca hradí v plnej výške
b) Používané priestory ako i inventár musia byť odovzdané v poriadku a čisté
Sadzba poplatkov za prenájom Domu smútku v Lomničke sa určuje nasledovne:
Dom smútku – prenájom (zahŕňa náklady za spotrebu el. energie)
1.Prenájom – 5 €/deň
Článok 6
Poplatok za rozmnožovanie, kopírovanie, vyvesenie oznamu, reklamy na úradnú tabuľu,
za predajné miesto a rozhlasovú reláciu
Poplatky sa stanovujú nasledovne:
1. Kopírovanie, formát A4
0,10 €/stránka
2. Vyvesenie oznamu, reklamy na úradnú tabuľu
1,50 €/stránka

3. Poplatok za predajné miesto
4. Hlásenie miestneho rozhlasu

5€
3€

Článok 7
Spôsob vyberania poplatku
Poplatok bude uhradený v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Lomničke.
Článok 8
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.
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