VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BREZANY č.2/2022
o určení a sadzbe poplatkov za prenájom, výpožičku a služby
hmotného a nehmotného majetku obce

Obecné zastupiteľstvo v Brezanoch na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
o určovaní a vyberaní poplatkov za prenájom, výpožičku a služby hmotného a nehmotného
majetku obce Brezany.
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov za
prenájom, výpožičku a služby hmotného a nehmotného majetku obce Brezany.

Článok 2
Správa poplatkov
Správu poplatkov za prenájom, výpožičku a služby na území obce Brezany v katastrálnom
území obce Brezany vykonáva Obecný úrad v Brezanoch.

Článok 3
Druhy poplatkov
V obci Brezany sa vyberajú tieto poplatky za prenájom, výpožičku a služby hmotného
a nehmotného majetku:
1. Poplatky za dočasné užívanie nehnuteľného majetku obce
2. Poplatky za dočasné užívanie hnuteľného majetku obce
3. Poplatky za služby

DRUHÁ ČASŤ
Článok 1
Sadzobník poplatkov

1. Poplatky za dočasné užívanie nehnuteľného majetku obce (krátkodobý prenájom
a prenájom na dobu určitú)
DRUH POPLATKU

Sadzba poplatku v €/deň

PRENÁJOM SÁLY KULTÚRNEHO DOMU
Svadby, jubilejné podujatia oslavy domáci :
-

Letné obdobie od 15.4. – 30.9
Zimné obdobie od 1.10. – 14.4.

50,00
70,00

Svadby, jubilejné podujatia oslavy cudzí :
-

Letné obdobie od 15.4. – 30.9
Zimné obdobie od 1.10. – 14.4.

100,00
120,00

Pohrebná hostina, schôdze domáci:
-

Letné obdobie od 15.4. – 30.9.
Zimné obdobie 1.10. – 14.4.

30,00
50,00

Pohrebná hostina, schôdze cudzí:
-

Letné obdobie od 15.4. – 30.9.
Zimné obdobie 1.10. – 14.4.

60,00
80,00

Predaj tovaru, prezentácie firiem

30,00

Záujmové aktivity (cvičenie, stolný tenis a pod.) - mesačne

12,00

DRUH POPLATKU

sadzba poplatku v €

PRENÁJOM A SLUŽBY
Prenájom hrobového miesta /na dobu 10 rokov/ na základe uzatvorenej zmluvy
o prenájme – pohrebisko Brezany
1 hrobové miesto
2 hrobové miesta
3 hrobové miesta
1 hrobové miesto /detský hrob/
1 hrobové miesto /urna/

10,00
20,00
30,00
5,00
5,00

Poplatok za nájom hrobového miesta na miestnom cintoríne na dobu 10 rokov pre
občanov mimo trvalého pobytu v obci Brezany:
DRUH POPLATKU

sadzba poplatku v €

PRENÁJOM A SLUŽBY

- za jeden hrob (aj prehĺbený)
- za dvojhrob
- za trojhrob
- za štvorhrob
- za detský hrob
- za urnový jeden hrob

35 €
70 €
105 €
140 €
10 €
10 €

2. Poplatky za dočasné užívanie hnuteľného majetku obce ( výpožička)

DRUH POPLATKU
Stolové sety (stôl a 2 lavice)
Domáci
Ostatní
Stôl rozkladací
Stolička
Stanový prístrešok 6x10 m
Party stan

sadzba poplatku v €
2,00/set
5,00/set
1,00/ks
0,30/ks
200,00
50,00

zapožičanie inventára z obce z kultúrneho domu (mimo kultúrneho domu)
DRUH POPLATKU
tanier plytký, hlboký dezertný
pohár na kávu, víno, 0,50 a 2 dcl

sadzba poplatku v €
0,10 €/ks
0,10 €/ks

príbor
misa na polievku
misa na šalát
naberačka
hrniec veľký
obrus

0,08 €/ks
0,10 €/ks
0,10 €/ks
0,10 €/ks
0,20 €/ks
1,00 €/ks

3. Poplatky za služby

DRUH POPLATKU

Sadzba poplatku v €

Kopírovacie služby – fotokópie úradných dokumentov
-

1 strana /A4/ čiernobielo,
1 strana /A4/ obojstranne čiernobielo,
1 strana /A3/ čiernobielo,
1 strana /A3/ obojstranne čiernobielo
1 strana /A4/ farebne
1 strana /A4/ obojstranne farebne

0,10
0,15
0,20
0,30
0,20
0,30

Pozn. : Len fotokópie úradných dokumentov, knihy a brožúry sa nekopírujú!!!
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
-

Predaj tovarov,
Jubileá a oznamy,
Smútočné oznamy a oznamy štátnych orgánov

5,00
3,00
bezplatne

Pozn.: od úhrady za službu sú oslobodené organizácie, ktorých zriaďovateľom je Obec
Brezany, občianske združenia, záujmové organizácie a spolky pôsobiace na území obce
Brezany.
Poplatky Obecná knižnica
-

Zápisné dospelí
Zápisné deti

1,00
0,50

Ostatné poplatky
zverejnenie inzercie informačná tabuľa – komerčná inzercia

2,00 €/mesačne

prepisovanie rukopisov – každá začatá strana

3,00 €

Článok 2
Určenie ceny nájomného za dlhodobý
zmluvný prenájom nehnuteľného majetku obce

1. Podkladom pre určenie ceny za prenájom nehnuteľností formou zmluvného
prenájmu je vypracovanie aktuálneho znaleckého posudku súdnym znalcom
v príslušnom odbore s určením ceny nájmu nehnuteľnosti za 1 m2.
2. Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce je realizovaný na základe schváleného
zámeru (spôsobu) prenájmu majetku obce, vlastného prenájmu po zverení zámeru
(na 15 dní) a v zmysle právoplatnej a povinne zverejňovanej zmluvy o prenájme
nehnuteľného majetku obce.
TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN Obce Brezany č. 2/2022 o poplatkoch za prenájom, výpožičku a služby
hmotného a nehmotného majetku obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Brezanoch dňa 10.05.2022 uznesením č. 37/2022
2. Dňom účinnosti tohto VZN č. 2/2022 sa ruší VZN č. 1/2018 o určení a sadzbe
poplatkov za prenájom a služby hmotného a nehmotného majetku obce.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Brezanoch.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 22.6.2022.
5. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon SNR č. 544/1990
Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 145/1995,
zákon č. 232/1999 a zákon č. 468/2000 o správnych poplatkoch.

V Brezanoch, dňa 21.06.2022
Pavol O Z I M Y
starosta obce
Návrh uznesenia prerokovaný 10.05.2022 pod č. uzn. OZ 37/2022
Návrh VZN zverejnený na www.obecbrezany.sk : 13.05.2022
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 13.05.2022
Návrh VZN zvesený: 30.5.2022
VZN bolo prerokované 21.6.2022 pod č. uzn. 53/2022

VZN bolo zverejnené na www.obecbrezany.sk dňa 22.6.2022
VZN bolo zvesené dňa: 4.7.2022

