OBEC BLATNÉ

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a v zmysle
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 05/2021
o platbách za poskytované služby v obci Blatné

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 30.11.2021
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 15.12.2021
Doručené pripomienky (počet): 1
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Blatné: Uznesením č. 145/2021 Z. zo dňa 15.12.2021
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Blatné dňa: 16.12.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2022

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Blatné č. 05/2021 o platbách za poskytované služby v obci Blatné
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
(1)

(2)

(3)

Obec Blatné (ďalej len „obec“) je samostatný územný celok Slovenskej republiky, ktorý je
právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne určuje príjmy
do rozpočtu obce.
Platby za poskytnuté služby sú splatné pri podaní a sú vlastným príjmom obce. Pri platbe
v hotovosti vydá poverená pracovníčka obecného úradu potvrdenie o úhrade platby za
jednotlivé služby v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „VZN“).
Poplatky uvedené v tomto VZN sú platné od 1.1.2022

DRUHÁ ČASŤ
PREDMET PLATIEB
§2
Druhy platieb za poskytované služby v obci Blatné
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Platba za cintorínske služby
Platba za služby miestneho rozhlasu
Platba za miesto pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na trhovisku obce Blatné
Platba za kopírovacie služby, za potvrdenia vydanými obcou,
Platba za poskytovanie priestorov Obecného klubu a Obecného úradu
Platba za poskytovanie spotrebného inventára, stolov a stoličiek
Platba za umiestnenie reklamného zariadenia
§3
Platba za cintorínske služby

(1)

Platbu hradia občania, prípadne organizácie, ktoré uzatvoria s Obcou Blatné „Nájomnú
zmluvu o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Blatné“, za poskytnutie domu
smútku a za poskytnutie chladiaceho boxu.

(2)

poplatok za hrobové miesto je stanovené na 5 rokov:
a. Jednohrob
b. Dvojhrob
c. Trojhrob
d. Urnový hrob, detský hrob

10,00 Eur
20,00 Eur
30,00 Eur
10,00 Eur

Poplatky za hrobové miesta budú individuálne účtované po uplynutí doby uhradeného
nájmu z doteraz platnej zmluvy.

Poplatky za ostatné cintorínske služby:
Platba za použitie chladiaceho boxu:
- na deň v deň úmrtia a v deň pohrebu:
- jeden deň
Jednorazová platba za upratovanie Domu smútku:

6,00 Eur
8,00 Eur
10,00 Eur

§4
Platba za služby miestneho rozhlasu
(1)

Platbu hradia fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré o hlásenie požiadali na obecnom
úrade, kde následne uhradia platbu za službu. Pri organizovaní akcií záujmovými
organizáciami obce Blatné sú platby za služby miestneho rozhlasu odpustené. Počet
hlásení jedného oznamu na jeden deň je maximálne 2.

(2)

Sadzba platby:
a) platba za hlásenie
– fyzická osoba (nekomerčné hlásenie)
– právnická osoba a fyzická osoba komerčné hlásenie

2,00 Eur
5,00 Eur

§5
Platba za miesto pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na trhovisku obce Blatné
(1)

Platbu hradia fyzické alebo právnické osoby, ktoré požiadajú obecný úrad o miesto na
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, a ktoré zároveň spĺňajú podmienky predaja
v zmysle VZN č. 06/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Blatné.

(2)

Sadzba platby:
a) platba za jedno predajné miesto do 4 hod.
b) platba za jedno predajné miesto nad 4 hod.
c) platba za jedno predajné miesto počas hodov na celý deň

5,00 Eur
8,00 Eur
10,00 Eur

§6
Platba za kopírovacie služby, za dokumenty vydané obcou,
za potvrdenia v zrýchlenom konaní
(1)

Platbu hradia fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým boli poskytnuté niektoré z nižšie
uvedených služieb na obecnom úrade, kde následne uhradia platbu za službu.

(2)

Sadzba platby:
a) Zhotovenie fotokópií:
- 1 ks formát A4 jednostranne čiernobielo
- 1 ks formát A4 obojstranne čiernobielo

0,10 Eur
0,20 Eur

- 1 ks formát A3 jednostranne čiernobielo
- 1 ks formát A3 obojstranne čiernobielo
b) Vydanie rybárskeho lístka pre občanov SR1
• Týždenný
• Mesačný
• Ročný
• Trojročný

0,15 Eur
0,30 Eur

1,50 Eur
3,00 Eur
7,00 Eur
17,00 Eur

c) Vydanie osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka (ďalej len „SHR“) do
evidencie2
6,50 Eur
Vydanie náhradného osvedčenia pri SHR /strata, poškodenie atď./

3,00 Eur

Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR
1,50 Eur
d) Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia,
potvrdenia alebo iného dokumentu
e) Príplatok za vydanie dokumentu v zmysle písm. d) v zrýchlenom
konaní do 3 prac. dní

5,00 Eur

5,00 Eur

f) Poskytnutie prívesného vozíka alebo miešačky na 1 deň

10,00 Eur

g) Kosenie trávy za 1 hodinu kosby

10,00 Eur

§7
Platba za poskytovanie priestorov Obecného klubu,
Obecného úradu a areálu Obecného úradu
(1)

Platbu hradia fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým boli poskytnuté priestory
Obecného klubu, Obecného úradu alebo areálu Obecného úradu po predošlom súhlase
obecného úradu, kde následne uhradia platbu za službu.

(2)

Pokiaľ je predmetom žiadosti o priestor Obecného klubu, Obecného úradu alebo areálu
Obecného úradu akcia, ktorú organizuje záujmová organizácia alebo nezisková organizácia
z Obce Blatné3, bude žiadateľom poskytnutá zľava vo výške 100% z platby, ktorá by bola
určená za poskytnutie priestorov. Túto žiadosť musia organizácie predložiť pred konaním
akcie na obecnom úrade, pričom zľava môže byť poskytnutá až po písomnom súhlase
starostu obce.

1

Poplatok je stanovený zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatokoch

2

Poplatok je stanovený zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

3

Platia ustanovenia ako pre právnické osoby.

(3)

Sadzba platby za prenájom:
a) priestorov Obecného klubu mimo vykurovacieho obdobia na 1 deň
- fyzické osoby
- právnické osoby

10,00 Eur
15,00 Eur

b) priestorov Obecného klubu počas vykurovacieho obdobia na 1 deň
- fyzické osoby
- právnické osoby

15,00 Eur
20,00 Eur

c) priestorov Obecného úradu na 1 deň – veľká zasadačka
- fyzické osoby
- právnické osoby

15,00 Eur
20,00 Eur

d) priestorov areálu obecného úradu:
• na 1 deň
• na víkend
(betónová plocha, tribúna, sociálne zariadenia, priestory bufetu)

30,00 Eur
50,00 Eur

Pozn.:
a) Vykurovacie obdobie – 16.10. – 15.4, mimo vykurovacie obdobie: 16.4.-15.10.
§8
Platba za poskytovanie spotrebného inventára, stolov a stoličiek
(1)

Platbu hradia fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým boli poskytnuté niektoré z nižšie
uvedených komponentov po predošlom súhlase obecného úradu, kde následne uhradia
platbu za službu.

(2)

Súpis zapožičaných komponentov je v čase výpožičky spísaný povereným zamestnancom
obecného úradu. Tento súpis následne potvrdia svojím podpisom obe strany –
vypožičiavateľ na jednej strane a požičiavateľ na strane druhej.

(3)

Pri odovzdávaní zapožičaných komponentov je súpis skontrolovaný s fyzickým stavom.
V prípade poškodenia alebo straty, je požičiavateľ povinný uhradiť vzniknuté náklady
spojené s obstaraním nového spotrebného inventára rovnakého charakteru.

(4)

Sadzba platby:
a) drevený pivný set na 1 deň (1 ks stôl + 2 ks lavica)
b) 1 ks drevený stôl na 1 deň
c) 2 ks drevená lavica na 1 deň
d) 1 ks jedálenský príbor /lyžica, vidlička, nôž/
e) 1 ks taniere, misy, poháre a iné
f) 1 ks obrus /pri vrátení musí byť vyčistený/
g) 1 ks stolička /z OcÚ/

3,00 Eur
1,50 Eur
1,50 Eur
0,10 Eur
0,15 Eur
1,00 Eur
0,50 Eur

§9
Platba za umiestnenie reklamného zariadenia
(1)

Platbu hradia fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým je poskytnutý priestor na
umiestnenie reklamného zariadenia po predošlom súhlase obecného úradu, kde následne
uhradia platbu za službu. Platba za službu je vyrubená za m2 zariadenia na deň.

(2)

Sadzba platby:
a) platba za priestor na reklamné zariadenie
- fyzické osoby
- právnické osoby

0,33 Eur/m2/deň
0,50 Eur/m2/deň

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v lehote
uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov dňa 30.11.2021.

(2)

Toto VZN ruší platnosť súčasne platného VZN č. 07/2015 O platbách za poskytované
služby v obci Blatné.

(3)

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom prerokovalo toto všeobecne záväzné nariadenie na
zasadnutí dňa 15.12.2021 a schválilo ho uznesením č. 145/2021–Z.

(4)

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2022

Zverejnené dňa: 16.12.2021
Zvesené dňa:

........................................................
Rastislav Pero
Starosta obce Blatné

