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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2022
o poplatkoch za úkony a služby vykonávané OBCOU BREŽANY

Obecné zastupiteľstvo v Brežanoch v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
o poplatkoch za úkony a služby vykonávané Obcou Brežany
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.
2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje a bližšie vymedzuje
poplatky (úhrady) za pracovné úkony a služby (ďalej iba poplatky) vykonávané
obcou.
Obec Brežany je oprávnená vymáhať a vyberať poplatky za úkony a služby
vykonávané pri výkone obecnej samosprávy v súlade s § 4 odst. 1 zákona SNR
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
§2
Poplatník a poplatková povinnosť

1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na
spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol spoplatňovaný úkon vykonaný.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
3. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie
úkonu orgánom samosprávy, pokiaľ toto nariadenie a zákon o správnych
poplatkoch neustanovuje niečo iné.
4. Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti pokiaľ platná
úprava neustanovuje inak. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného
úradu.
5. Ak poplatok, ktorý je splatný, nebol zaplatený, a to ani v dodatočnej lehote, 15
dní od doručenia výzvy orgánom samosprávy, podanie sa neprerokuje a úkon sa
nevykoná. V prípade, že už bolo podanie, žiadosť vybavená (vydané povolenie
a pod.) orgán samosprávy ho môže zrušiť.
6. Ak sa nemohol úkon vykonať bez zavinenia poplatníka, obec vráti poplatok
v plnej výške najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zisitla, že sa má poplatok alebo
preplatok vrátiť.
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§3
Sadzobník poplatkov
1. Poplatok za úkon alebo konanie na OcÚ s vydaním rozhodnutia, povolenia,
zaväzného stanoviska a vyjadrenia nezahrnutého v sadzobníku zákona
o správnych poplatkoch ...................................................... 5,00 €
2. Vydanie iných potvrdení nezahrnutých v sadzobníku správnych poplatkov
a v tomto VZN ................................................................... 5,00 €
OSLOBODENIE: Od poplatku je oslobodené vydanie potvrdení za účasť
a usporiadanie pohrebu v obci Brežany.
.
3. Poplatok za prepožičanie sály pre občanov s trvalým pobytom:
a) na usporiadanie svadobnej hostiny: 20,00 € + spotreba za plyn a energiu
b) na usporiadanie karu : ....................20,00 € + spotreba za plyn a energiu
c) životné jubileá a iné akcie : ..........20,00 €

+ spotreba za plyn a energiu

4. Poplatok za predajnú, predvádzaciu akciu : ................ ....20,00 €
5. Cintorínsky poplatok platí sa pred pohrebom..........................20,00€
6. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase:
a. sadzba poplatku za vyhlásenie v miestnom rozhlase : ...... 3,00 €
za jedno vyhlásenie
Poplatok je splatný pred začiatkom relácie.
6. Poplatok za prenájom :
- Pivných súprav ( jedná súprava)............................ 2,00€
- Miešačky.................................................................5,00€
Miešačka sa nepožičiava obyvateľom obce:
- ktorí nezaplatili za predchádzajúce zapožičanie
- ktorí vrátili miešačku v nefunkčnom stave
- ktorí je používajú za účelom podnikania.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.

Na vykonanie vo veciach poplatkov za úkony a služby sa vzťahuje zákon
o cenách.
Úhrady poplatkov za úkony a služby sa platia v hotovosti do pokladne Obecného
úradu v Brežanoch a sú príjmom rozpočtu obce.
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3.
4.
5.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva v Brežanoch dňa 26.04.2022, uznesenie. Č. 5/4/2022
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Brežanoch.
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Mgr. Mária Gumanová
Starostka obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Brežany dňa : 11.4.2022
VZN schválené vyvesené na úradnej tabuli v obci Brežany dňa : 27.4.2022
VZN nadobúda účinnosť dňom : 12.5.2022
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