
                             Obec Streda nad Bodrogom

podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

všeobecne záväzné nariadenie

„ Ostatné poplatky za služby a poplatky za prenájom obecného majetku.“
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Článok I
Predmet úpravy

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej iba VZN) je stanoviť poplatky za
služby, ktoré obec poskytuje a ktoré nie sú uvedené v iných právnych predpisoch,  a poplatky
za prenájom obecného majetku občanom obce. 

Článok II
Poplatky za služby

1. Obec Streda nad Bodrogom stanovuje tieto poplatky za nižšie uvedené služby:

a. relácia v miestnom rozhlase ...............................................................5,00 € 
b. kopírovanie  1 strana...........................................................................0,10 € 
c. odoslanie faxu – za každú stranu ....................................................... 0,20 € 
d. správny poplatok za vydávanie rôznych potvrdení,

ktoré nie sú uvedené a spoplatňované podľa zák. č. 145/1995 ......... 3,50 € 
      

Článok III
Poplatky za prenájom obecného majetku

1. Obec Streda nad Bodrogom stanovuje tieto poplatky za prenájom obecného majetku:

a. prenájom veľkej sály v kultúrnom stredisku na 1 akciu/deň (24 hod.).......100,00 €  
(kultúrne podujatia neorganizované obcou, zábavy, oslavy, 
narodeniny, svadby ...,)

      b.   prenájom veľkej sály v kultúrnom stredisku na 1 hod. 
            - v dobe od 08.00 do 20.00 hod.                                                                  ....8,00 €  
            - v dobe od 20.00 do 08.00 hod.                                                                  ..10,00 € 
            (prezentácie, školenia, schôdze, aerobik, ostatné)

c. prenájom iba vestibulu v kultúrnom stredisku na 1 akciu/deň (12 hod.)......15,00 €  
prenájom iba vestibulu v kultúrnom stredisku na 1 hod.               .................4,00 € 

d. prenájom spomienkového domu na kar               .........................................10,00 € 
e. prenájom miestnosti v kaštieli 



- zasadacia miestnosť na 1 akciu/deň (08.00 – 16.00 hod.).................   50,00 €
- zasadacia miestnosť na 1 hod.                  .......................................... .  4,00 € 

f. zapožičanie stolov  1 ks za každých aj začatých 12 hod.               ..............   0,50 €  
g. zapožičanie stoličiek 1 ks za každých aj začatých 12 hod.               ...........   0,20 €  
h. prenájom jednej dráhy v kolkárni, za každú aj začatú hodinu

- v lete                                                               ........................................... . 2,00 €
- v zime                                                             ............................................ .3,00 €   

i. prenájom vestibulu v kolkárni za každú aj začatú hodinu        
           - v lete                                                                       .....................................  2,00 €
           - v zime                                                                     .....................................  3,00 €
      j.    poplatok za využitie telocvične pri ZŠ po 15.30 hod. za každú
            aj začatú hodinu                                                               .............................10,00 €
      k.   poplatok za využitie telocvične pri ZŠ po 15.30 hod. za každú
            aj začatú hodinu organizáciám a spolkom so sídlom v obci 
            Streda nad Bodrogom zaoberajúcich sa športovými aktivitami 
            detí a mládeže                                                                    .............................5,00 €

l. pristavenie vlečky (nie na smeti), za každý aj začatý deň              ............  10,00 €   
m. pristavenie traktora s vlečkou, za každú aj začatú hodinu              ............  10,00 €   
n. kosenie motorovým vyžínačom resp. krovinorezom, za každých 
      aj začatých 15 minút                                                                        ............   2,00 €    

Článok IV
Podmienky poskytovania služieb

1. Služba uvedená v čl. II ods. 1 písm. a zahŕňa 1 reláciu do 5 min. na oznámenie občanom:
- o poskytovaní služby, 
- o predaji tovarov,
- o úmrtí občana (bezplatne)

2. Text relácie je potrebné dodať v písomnej forme v úradnom jazyku na podateľni obecného
úradu.
3. V dobe vyhláseného štátneho smútku  a v dobe, kedy je známe, že zomrel občan obce sa
môžu relácie vykonávať iba s oznamovacím gongom na začiatku relácie. 
4. Jednu hodinu pred pohrebom a v dobe pohrebu sa relácie nevykonávajú. Výnimku tvoria
iba upovedomenie o možnej živelnej pohrome alebo o dlhodobej odstávke vody, elektrickej
energie alebo plynu.
5. Obec nevykonáva komerčné kopírovanie. Na obecnom úrade sa kopírujú iba dokumenty,
ktoré sú potrebné k vybaveniu dokladov, ktoré vydáva obecný úrad.

Článok V
Podmienky prenájmu obecného majetku

1.  Žiadosť  na  prenájom  majetku  uvedeného  v čl.  III  je  potrebné  predložiť  na  podateľni
obecného  úradu  alebo  u vedúcej  miestneho  kultúrneho  strediska  u bodu  k.  riaditeľovi  ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským, v písomnej forme. V žiadosti je potrebné uviesť: meno
a adresu žiadateľa, čo, kedy, na aký účel a na akú dobu žiada prenajať.
2. Traktorom je možné vykonávať presuny materiálu iba v obci. 
3.  Základná  škola,  Základná  škola  s vyučovacím  jazykom  maďarským,  Materská  škola,
Základná umelecká škola, neziskové organizácie a združenia so sídlom v obci, registrované
cirkvi  a náboženské  spoločnosti  so  sídlom v obci  majú  prenájom veľkej  sály  v Miestnom
kultúrnom stredisku na jednu akciu 1x v roku bezplatne.



4. Prenájom veľkej sály v Miestnom kultúrnom stredisku na zabezpečenie bezplatného odberu
krvi je pre organizátora bezplatného odberu krvi poskytnutý bezplatne.
5. O prenájme obecného majetku uvedeného v čl. III rozhoduje starosta obce.

Článok VI
Úhrada

1. Úhradu za prenájom obecného majetku alebo za poskytnuté služby je možné vykonať do
pokladne  obecného  úradu,  za  prenájom  veľkej  sály  a vestibulu  v Miestnom  kultúrnom
stredisku  u vedúcej  Miestneho  kultúrneho  strediska  a za  telocvičňu  ekonómke  ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským.
2. Príjemca úhrady je povinný vydať písomný doklad o zaplatení. 

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. O poskytnutí iných služieb, neuvedených v tomto VZN rozhoduje starosta obce.
2.  Pri  prenájme iného majetku  obce,  neuvedeného v tomto VZN sa postupuje v súlade so
„Zásadami hospodárenia s obecným majetkom“.
3.  Toto  VZN  bolo  schválené  obecným  zastupiteľstvom  dňa  21.2.2013  uznesením  číslo
126/2013 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.4.2013
5. Účinnosťou tohto VZN sa ruší  VZN obce „ Ostatné poplatky za skužby a poplatky za
prenájom obecného majetku“ zo dňa 27.2.2009. 

V Strede nad Bodrogom dňa 26.02.2013

                                                                                                    .........................................
                                                                                                         Ing. František Gecse 
                                                                                                              starosta obce


