Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Ľutina dňa: 15.12.2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Ľutina dňa: 30.12.2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 15.1.2015

Obec Ľutina podľa § 11 odst. 4 písm d/ a e/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné na riadenie Obc e ĽUTINA
č. 2 /2014
o poskytova ní služieb

§1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), upravuje podmienky určovania a
vyberania poplatkov za poskytnuté služby na území obce Ľutina.
§2
Druh poskytovaných služieb
1.) Prenájom nehnuteľných priestorov v Kultúrnom centre Ľutina
2.) Prenájom bytov
3.) Prenájom viacúčelového ihriska
4.) Zapožičanie hnuteľných vecí
5.) Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
6.) Kopírovacie služby a prepis textu
7.) Zabezpečenie smetných nádob
8.) Cintorínsky poplatok
9.) inzercia, umiestnenie reklamy

§3
Prenájom nehnuteľných priestorov v Kultúrnom centre Ľutina
1) Poplatok za prenájom objektov – miestností, ubytovacích jednotiek,
právnická a fyzická osoba, ktorá si miestnosť prenajala.

platí každá

2) Právnická alebo fyzická osoba je povinná nahlásiť prenájom miestností 14 dní pred
termínom konania akcie.
3) Nájomca zodpovedá za miestnosť počas celej doby prenájmu.
4) Prenajímateľ pri prenájme ubytovacích jednotiek v Kultúrnom centre Ľutina zabezpečí
čistotu v izbách, čistú posteľnú bielizieň a ručníky.
5) Pri mesačnom prenájme ubytovacích jednotiek v kultúrnom centre Ľutine
prenajímateľ zabezpečí čistotu v izbách a výmenu posteľnej bielizne a ručníkov raz
mesačne.
6) Sadzba poplatku za jednotlivé služby je nasledovná:
a) Prenájom kuchyne kultúrneho centra na catteringové služby

30,00 €

b) Prenájom reštaurácie, sály kultúrneho centra pri oslavách a smútočných
karoch
-

Pre obyvateľov s TP v obci Ľutina 20,00 €

-

Pre „cudzích“ občanov, bez TP v obci Ľutina s počtom hostí do 25, sadzba vo
výške 30,00 €, od 26 hostí sadzba vo výške
50,00 €

c) Prenájom sály kultúrneho centra pri príležitosti svadby
- Pre obyvateľov s TP v obci Ľutina
50,00 €
- Pre „cudzích“ občanov, bez TP v obci Ľutina
100,00 €
d) Príležitostný prenájom izieb v kultúrnom centre

10,00 €/osoba/noc

e) Mesačný prenájom jednej izby
f) Prenájom priestorov kultúrneho centra na predajné účely
g) Prenájom priestorov pre účely urbárskej schôdze

200,00 €/izba/mesiac
30,00 €
25,00 €

§4
Prenájom bytov
1. Poplatok za prenájom obecného bytu platí každá fyzická a právnická osoba, ktorá má
obecný byt v prenájme na základe Nájomnej zmluvy.
2. Podmienky prenájmu sú posudzované obecným zastupiteľstvom v závislosti od toho,
o ktorý byt sa jedná – byt so súp. číslom 117, alebo byt nad Kultúrnym centrom
v Ľutine.

§5
Prenájom viacúčelového ihriska
1. Poplatok za prenájom viacúčelového ihriska platí každá fyzická a právnická osoba,
ktorá si viacúčelové ihrisko prenajala.
2. Maximálne doba nepretržitého prenájmu v čase školských prázdnin sú 3 hodiny.
3. Športové aktivity (mimo akcií usporiadaných Obcou Ľutina) sa môžu uskutočňovať do
22,00 hod
4. Sadzba poplatku:
a) Dospelí občania obce Ľutina 2,00 €/hod
b) Dospelí občania, ktorí nie sú obyvateľmi s trvalým pobytom v obci Ľutina
4,00 €/hod
c) Žiaci CMŠ Ľutina .............. zdarma
d) Žiaci ZŠ Ľutina .................. zdarma

§6
Zapožičanie hnuteľných vecí
1. Predmetom zapožičania môže byť:
a) Čerpadlo
b) Elektrické nožnice
c) Krovinorez – s obsluhou
d) Bubnová kosačka – s obsluhou
2. Poplatok za zapožičanie hnuteľných vecí podľa písm. a) až d), platí každá
právnická a fyzická osoba, ktorá si tieto hnuteľné veci, resp. prac. pomôcky s
obsluhou zapožičala.
3. Sadzba poplatku:
a) Čerpadlo, elektrické nožnice 5,00 €/hodinu, v prípade živelných pohrôm
zdarma
b) Krovinorez, bubnová kosačka 10,00 €/hod vrátane zabezpečenej obsluhy obcou
4. Poplatník je povinný náradie, nástroj vrátiť vo funkčnom stave. V prípade
poškodenia poplatník znáša náklady spojené s opravou v plnej výške. Krovinorez
a bubnovú kosačku nie je možno požičať, ale požiadať o zabezpečenie kosenia,
obsluhu zabezpečuje obec.
§7
Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
1. Poplatok za relácie v miestnom rozhlase platia právnické a fyzické osoby.
2. Sadzba poplatku:
a) Vyhlásenie relácie podnikateľom, PO 4,00 €
b) Vyhlásenie relácie v pracovných dňoch na základe požiadavky občanov s TP
v obci Ľutina 4,00 €
c) Vyhlásenie relácie mimo pracovných dní na základe požiadavky občanov s TP
v obci Ľutina 4,00 €
d) Okrúhle jubileá 50, 60, 70, 80, 90, 95 rokov - zdarma
3. Požiadavku na vyhlásenie relácie mimo pracovných dní je povinný občan nahlásiť
minimálne 3 dni pred vyhlásením spolu s textom, ktorý má byť zverejnený
§8
Kopírovacie služby a prepis textu
1. Poplatok za kopírovanie a prepis textu platí právnická i fyzická osoba.
2. Sadzba poplatku:
a) Kopírovanie A4 – jednostranne
0,05 €
b) Kopíroívanie A4 – obojstranne
0,10 €
c) Kopírovanie A3 – jednostranne
0,10 €
d) Kopírovanie A3 – obojstranne
0,20 €
e) Prepis textu, napísanie textu napr. Splnomocnenia 1,50 €

§9
Zabezpečenie smetných nádob
1. Poplatok za zabezpečenie smetných nádob platia fyzické osoby s trvalým
pobytom v obci Ľutina
2. Sadzba poplatku je vo výške obstarávacej ceny smetnej nádoby.
3. Smetná nádoba sa stáva vlastníctvom občana obce Ľutine bezprostredne po jej
zaplatení v pokladnici Obecného úradu v Ľutine.
§ 10
Cintorínsky poplatok
1. Poplatníkom je pozostalý – príbuzný alebo známy po nebohom, ktorý má byť
pochovaný na miestnom cintoríne.
2. Poplatok sa uhrádza v deň pohrebu.
3. Sadzba poplatku:
- Pri pochovávaní zosnulého občana s trvalý pobytom v obci Ľutina 4,00 €
- Pri pochovávaní zosnulého občana, ktorý v obci Ľutina nemal trvalý pobyt
300,00 €
§ 11
Inzercia, umiestnenie reklamy
1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá inzerciu alebo reklamu
umiestni na mieste na tom určenom.
2. Umiestnenie inzercie alebo reklamy sa vykoná na základe dohody, resp. zmluvy
3. Sadzba poplatku:
a) Za umiestnenie inzercie v tabuli pri OcU do rozmeru A4
b) Umiestnenie reklamy – dohoda ceny v závislosti od doby umiestnenia
a rozsahu reklamy
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní služieb, sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych poplatkoch
2. Obecné zastupiteľstvo obce Ľutina sa na tomto VZN o poskytovaní služieb uznieslo
dňa 30.12.2014 uznesením č. 8/2014
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. januára 2015

Vladimír Lelovský
starosta obce

