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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Valaliky a webovom sídle obce dňa: 14.05.2020
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 03.06.2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Valaliky dňa: 11.06.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa: 25.06.2020
Obec Valaliky podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 2/2020
o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie výšky úhrad za služby poskytované
obcou Valaliky.
Článok 2
Služby poskytované obcou

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
a) relácia pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce a právnické osoby so sídlom
na území obce Valaliky
3€
b) relácia pre fyzické osoby a právnické osoby s trvalým pobytom a sídlom na území obce
Valaliky
5€
c) relácia hráme jubilantom
10 €
Kopírovanie:
a) formát A4 za jednu stranu
0,10 €
b) formát A3 za jednu stranu
0,20 €
Inzercia v miestnych novinách, 1 strana
100 €
Fitnes:
a) zápisné na kalendárny rok
10 €
b) kupón na kalendárny mesiac
6€
Obecná knižnica:
a) zápisné pre deti do 15 rokov
1€
b) zápisné – dospelý
2€
c) čitateľský preukaz
1€
d) prvá upomienka
2€
e) druhá upomienka
3€
f) tretia upomienka
4€
g) medziknižničná výpožičná služba – poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
Priestory na komerčné využitie:
a) zasadacia miestnosť za 1 hodinu
10 €
b) kultúrny dom za 1 deň
100 €
c) kultúrny dom pre kultúrne a športové podujatia za 1 hodinu
10 €
Priestory kultúrneho domu a kuchyne:
a) kar
20 €
b) oslava do 30 osôb do 20.00 hod.
50 €
c) oslava do 60 osôb do 20.00 hod.
100 €
d) oslava do 60 osôb po 20.00 hod.
150 €
e) svadba, oslava od 61 do 100 osôb
220 €

VZN č. 2/2020

strana č. 2

f)
g)
h)
i)

svadba, oslava od 101 do 150 osôb
260 €
svadba, oslava od 151 do 200 osôb
300 €
svadba, oslava od 201 do 250 osôb
340 €
oslava, svadba podľa písm. d), e), f), g) tohto bodu, ktorá pokračuje po 9.00 hod.
nasledujúci deň maximálne do 15.00 hod.
100 €
j) ples, zábava pre organizácie so sídlom v obci Valaliky
200 €
k) ples, zábava pre organizácie so sídlom mimo obce Valaliky
300 €
l) poplatok za rezerváciu termínu rezervácie oslavy, svadby podľa písm. b) až g) tohto bodu
50 €
m) odovzdanie kuchyne po ukončení oslavy, svadby podľa písm. b) až g) tohto bodu
v nevyhovujúcom stave (špinavý riad, nečistota ...)
50 €
n) klimatizácia v sklade pri Kultúrnom dome (na koláče)
10 €
o) zapožičanie obrusov, za 1 ks obrus nad 2 m
1,50 €
8. Za administratívne úkony:
a) vyjadrenie obce o cene nehnuteľnosti pre súdneho komisára pre účely dedičského
konania
20 €
b) stanovisko obce nespoplatňované správnymi poplatkami pre fyzické osoby
2€
c) stanovisko obce nespoplatňované správnymi poplatkami pre právnické osoby
5€
d) tabuľka s orientačným číslom a názvom ulice – podľa obstarávacej ceny
e) smetná nádoba na komunálny odpad – podľa obstarávacej ceny
f) známka pre psa – podľa obstarávacej ceny
9. Preprava nákladným motorovým vozidlom Iveco Daily za 1 km
1€
10. Obradná sieň Domu smútku pri pohrebných obradoch
15 €
Článok 3
Prechodné ustanovenia
1.

Zmluvy o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti, ktoré boli uzatvorené pred nadobudnutím
účinnosti tohto VZN č. 2/2020, sa budú riadiť VZN č. 3/2017.
Článok 4
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1.
2.
3.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa končí účinnosť VZN č. 3/2017.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Valaliky dňa
uznesením č.
Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa 25.06.2020.

Vo Valalikoch dňa 11.06.2020

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

VZN č. 2/2020

strana č. 3

VZN č. 2/2020

strana č. 4
Dôvodová správa

Návrh VZN č. 2/2020 o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky upravuje výšku niektorých poplatkov za služby poskytované obcou Valaliky.
V súčasnosti je účinné VZN č. 3/2017 o úhradách za služby poskytované obcou Valaliky.
VZN č. 3/2017
relácia pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území
obce a právnické osoby so sídlom na území obce
Valaliky 3 €

Návrh VZN č. 2/2020
relácia pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce
a právnické osoby so sídlom na území obce Valaliky 3 €

relácia pre fyzické osoby a právnické osoby s trvalým
pobytom a sídlom na území obce Valaliky
5€
Relácia hráme jubilantom 6 €
Relácia hráme jubilantom v dňoch pracovného voľna
a pokoja 12 €
Kopírovanie:
Formát A4 ČB jednostranne 0,10 €
Formát A4 ČB obojstranne 0,15 €
Formát A3 jednostranne 0,15 €
Formát A3 obojstranne 0,20 €
Formát A4 plnofar. tlač (do 50% pokrytia) 0,30 €
Formát A4 plnofar. tlač (nad 50 % pokrytia) 0,60 €
Formát A4 plnofarebné foto (do 50 % pokrytie) 0,50 €
Formát A4 plnofarebné foto (nad 50 % pokrytie) 0,80 €
Skenovanie 0,50 €
Fitnes:
Preukaz (zápisné na kalendárny rok) 8 €
Kupón (mesiac) 5 €
Obecná knižnica:
- Zápisné – deti do 15 rokov
0,50 €
- Zápisné – dospelý
1€
- Čitateľský preukaz
0,50 €

relácia pre fyzické osoby a právnické osoby s trvalým bez zmeny
pobytom
a sídlom
na
území
obce
Valaliky
5€
relácia hráme jubilantom 10 €
program na hlásenie v rozhlase
umožňuje reláciu nahrať vopred
a spustiť ju v potrebný čas
Kopírovanie formát A4 za jednu stranu 0,10 €
náklady
na
kopírovanie
Kopírovanie formát A3 za jednu stranu 0,20 €
a kancelársky papier sú zahrnuté
v cenách za kopírovanie

Fitnes:
zápisné na kalendárny rok 10 €
kupón na kalendárny mesiac 6 €
Obecná knižnica:
a)
zápisné pre deti do 15 rokov
b)
zápisné – dospelý
c)
čitateľský preukaz

1€
2€
1€

Poznámka
bez zmeny

nevyužívaná služba
zvýšenie
poplatkov
z dôvodu
rekonštrukcie
a modernizácie
priestorov fitnes
zvýšenie
poplatkov
z dôvodu
postupnej obnovy knižničného
fondu
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Evidenčný list
0,50 €
MVS – poštové podľa aktuálneho cenníka
Slovenskej pošty
- Upomienka č. 1
1€
- Upomienka č. 2
2€
Upomienka č. 3
3€
Poplatok za užívanie (na komerčné účely):
- zasadačka (1 hodina) 10 €
- veľká sála (1 deň) 100 €
- za kultúrne a športové akcie za 1 hod. 10 €

d)
e)
f)
g)

Priestory na komerčné využitie:
a) zasadacia miestnosť za 1 hodinu 10 €
b) kultúrny dom za 1 deň 100 €
c) kultúrny dom pre kultúrne a športové podujatia za
1 hodinu 10 €

bez zmeny

Poplatok za užívanie KD a kuchyne:
- kar 17 €
- oslavy do počtu osôb 30 do 20.00 hod. 50 €
- oslavy do počtu osôb 60 do 20.00 hod. 100 €
za ples a zábavu:
- pre organizácie pôsobiace v obci 200 €
- pre organizácie pôsobiace mimo obce 300 €
za svadbu a oslavu nad 60 osôb:
- do 100 osôb 220 €
- od 101 – 150 osôb 260 €
- od 151 – 200 osôb 300 €
- od 201 – 250 osôb 340 €
- za každý ďalší deň 100 €
Poplatok za rezerváciu KD, ktorý sa odpočíta od
príslušného poplatku. V prípade zrušenia akcie je tento
poplatok nevratný 50 €

Priestory kultúrneho domu a kuchyne:
a) kar 20 €
b) oslava do 30 osôb do 20.00 hod. 50 €
c) oslava do 60 osôb do 20.00 hod. 100 €
d) oslava do 60 osôb po 20.00 hod. 150 €
e) svadba, oslava od 61 do 100 osôb 220 €
f) svadba, oslava od 101 do 150 osôb 260 €
g) svadba, oslava od 201 do 250 osôb 340 €
h) oslava, svadba podľa písm. d), e), f), g) tohto bodu,
ktorá pokračuje po 9.00 hod. nasledujúci deň
maximálne do 15.00 hod.
100 €
i) ples, zábava pre organizácie so sídlom v obci Valaliky
200 €
j) ples, zábava pre organizácie so sídlom mimo obce
Valaliky 300 €
k) zrušenie termínu rezervácie oslavy, svadby podľa písm.
b) až g) tohto bodu 50 €
l) odovzdanie kuchyne po ukončení oslavy, svadby podľa
písm. b) až g) tohto bodu v nevyhovujúcom stave
(špinavý riad, nečistota ...) 50 €
m) klimatizácia v sklade pri Kultúrnom dome (na koláče)

Vytvorenie novej položky - oslava
do 60 osôb po 20.00 hod. 150 € na
základe
častých
požiadaviek
záujemcov o prenájom priestorov.

Kaucia za používanie kuchyne a KD. V prípade
odovzdania kuchyne a KD v nevyhovujúcom stave
(špinavý riad, nečistota) je tento poplatok nevratný.
50 €

prvá upomienka
2€
druhá upomienka
3€
tretia upomienka
4€
medziknižničná výpožičná služba – poštovné podľa
aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Poplatok za rezerváciu navrhujeme
zrušiť. Povinnosť uhradiť poplatok
za zrušenie termínu rezervácie
priestorov bude uvedená v zmluve
o krátkodobom užívaní priestorov.
Navrhujeme zaviesť nový poplatok
za zapožičanie obrusov vo výške
1,50 €. Pranie 1 ks obrusu je vo
výške 1,35 €.
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Poplatok za používanie klimatizácie v skladoch pri
veľkej sále (na koláče) 10 €
Poplatky za administratívne úkony:
- vyjadrenie obce o cene nehnuteľnosti pre
súdneho komisára na účely dedičstva 20 €
- potvrdenie za účelom predaja vlastných
výrobkov na trhu 3 €
- iné potvrdenia a vyjadrenia obce
nespoplatňované správnymi poplatkami pre
fyzické osoby 2 € a právnické osoby 5 €
- vydanie tabuľky s orientačným číslom a názvom
ulice 6 €
- vydanie známky pre psa 1 €
- vydanie smetnej nádoby podľa obstarávacej
ceny
- vydanie sociálneho posudku o odkázanosti ,
rozhodnutia o odkázanosti a zabezpečenie
ďalších potrebných úkonov s tým spojených pre
účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby,
ktorá nie je obyvateľom obce Valaliky na
sociálnu službu 100 €

Spracovala: Jana Pelegrin
Vo Valalikoch dňa 14.05.2020
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10 €
n) zapožičanie obrusov, za 1 ks obrus nad 2 m 1,50 €
Za administratívne úkony:
a) vyjadrenie obce o cene nehnuteľnosti pre súdneho
komisára
pre
účely
dedičského
konania
20 €
b) stanovisko
obce
nespoplatňované
správnymi
poplatkami pre fyzické osoby 2 €
c) stanovisko
obce
nespoplatňované
správnymi
poplatkami pre právnické osoby 5 €
d) tabuľka s orientačným číslom a názvom ulice – podľa
obstarávacej ceny
e) smetná nádoba na komunálny odpad – podľa
obstarávacej ceny
f) známka pre psa – podľa obstarávacej ceny

Navrhujeme znížiť poplatok za
potvrdenie na trh na 2 €, ktorý
bude vyberaný v rámci stanovísk
obce
nespoplatňovanými
správnymi poplatkami pre fyzické
osoby 2 €.
Navrhujeme poplatok za vydanie
tabuľky
s orientačným
číslom
stotožniť s obstarávacom cenou,
v súčasnosti je to 17,40 € za
tabuľku. Rovnako navrhujeme
vyberať
poplatok
podľa
obstarávacej ceny pri známke pre
psa.
Navrhujeme zrušiť poplatok vo
výške 100 € za činnosti súvisiace
s vydávaním sociálneho posudku
pre osoby, ktoré nie sú obyvateľmi
obce. Každá obec je povinná na
základe žiadosti zabezpečiť pre
svojich obyvateľov posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu.

