
Návrh VZN vyvesený v obci Lipníky                                                                                 dňa: 19.11.2012 – 04.12.2012
VZN vyvesené v obci Lipníky                                                                                            dňa: 13.12.2012 – 30.12.2012
VZN nadobúda účinnosť                                                                                     dňa: 1.1.2013

                                                              

Obec Lipníky, Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 o cenách v z. n. p.     v y d á v a :

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2012

o poplatkoch za služby poskytované obcou Lipníky  

§ 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatky za služby poskytované Obecným úradom v Lipníkoch.
2.  Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Lipníky a orgány obecného 
     zastupiteľstva obce Lipníky. 

§ 2
NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY

1.  Obec Lipníky stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v § 4 tohto VZN. Tento sadzobník cien je návrhom na 
     uzatvorenie zmluvy v súlade s ust. § 43 Obč. Zákonníka.

§ 3
SPLATNOSŤ A ÚHRADA CENY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1.  Pri jednorázovom poskytnutí služieb zo strany obce Lipníky nemusí byť uzatvorená písomná zmluva (postačuje 
     ústna dohoda o poskytnutí služieb obcou a úhrada ceny).
     Poplatky za poskytnuté služby obcou Lipníky sa platia v hotovosti oproti potvrdeniu o zaplatení poplatku na 
     Obecnom úrade v Lipníkoch, prevodom na bankový účet číslo 29824572/0200.
2.  Na prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastníctve obce Lipníky musí byť uzatvorená písomná 
     zmluva. 
3.  Zmluvné prevody majetku, predaj majetku obce Lipníky, ako aj aukčný predaj majetku obce Lipníky je určený 
     osobitnou právnou úpravou.

§ 4
 SADZOBNÍK POPLATKOV

1.   Poplatok za prenájom kultúrneho domu

a) za prenájom kultúrneho domu nad 6 hodín na svadbu alebo inú rodinnú udalosť usporiadanú občanmi 
     s trvalým pobytom v obci Lipníky: 17 Eur + úhrada za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn

b) za prenájom kultúrneho domu nad 6 hodín na svadbu alebo inú rodinnú udalosť usporiadanú 
     občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky: 70 Eur + úhrada za spotrebovanú elektrickú 
     energiu a plyn

c) za prenájom kultúrneho domu do 6 hodín na ostatné účely (svadba je mimo kultúrneho domu, 
    výročie svadby, krstiny, narodeniny, rodinná udalosť a pod.) pre občanov s trvalým pobytom v obci 
    Lipníky:  10 Eur + úhrada za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn 
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d) za prenájom kultúrneho domu do 6 hodín na ostatné účely (svadba je mimo kultúrneho domu, 
    výročie svadby, krstiny, narodeniny, rodinná udalosť a pod.) pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt   
    v obci Lipníky a pre právnické a fyzické osoby (podnikatelia):  40 Eur + úhrada za spotrebovanú 
    elektrickú energiu a plyn 

e) za prenájom kultúrneho domu Evanjelickej cirkvi Lipníky, a. v., Nemcovce na uskutočnenie 
    bohoslužieb: 100 Eur/ ročne + úhrada za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn

f) prenájom kultúrneho domu na predajné a iné zárobkové akcie: 120 EUR/deň + úhrada za 
    spotrebovanú elektrickú energiu a plyn

g) za prenájom kultúrneho domu občanmi obce na pohrebnú hostinu (kar):  bez poplatku

h) za prenájom kultúrneho domu na iné účely ako je vyššie uvedené (predvolebný míting a pod.):          
    10 Eur + úhrada za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn

i) za prenájom kultúrneho domu na tanečnú zábavu (diskotéku):  40 Eur

 Tanečná zábava (diskotéka) sa môže povoliť iba organizáciám a subjektom pôsobiacim v obci  
Lipníky.

 Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie tanečnej zábavy (diskotéky) občanmi s trvalým 
pobytom v obci Lipníky a občanmi s trvalým pobytom mimo obce Lipníky sa neposkytuje.

             
2.   Poplatok za prenájom stolov a stoličiek

a)    prenájom stoličiek občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci Lipníky:  0,20 Eur/ deň/ 1ks
b)    prenájom stoličiek občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky, právnickými a fyzickými
        osobami (podnikateľmi): 0,50 Eur/ deň/ 1ks
c)    prenájom stolov občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci Lipníky: 0,30 Eur/ deň/ 1ks
d)    prenájom stolov občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky, právnickými a fyzickými 
       osobami (podnikateľmi): 1 Eur/ deň/ 1ks
e)    Od poplatku za prenájom stolov a stoličiek sú oslobodení občania s trvalým pobytov v obci 
       Lipníky pri úmrtí rodinných príslušníkov a náboženské spoločnosti pri slávnostných obradoch.

3.   Poplatok za prenájom riadu kuchyne kultúrneho domu
3.1. Výška poplatku za :
        a) prenájom riadov do 30 osôb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky: ….... 5 Eur
        b) prenájom riadov do 60 osôb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky: …...  8 Eur
        c) prenájom riadov do 90 osôb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky: …... 11 Eur
        d) prenájom riadov do 120 osôb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky: …. 15 Eur
        e) pre podnikateľské subjekty a občanov s trvalým pobytom mimo obce Lipníky sa poplatky 
            uvedené v §4 ods. 3. bod 3.1. písm. a) – d) zvyšujú o 100 %.

3.2. Náhrada škôd strateného a poškodeného riadu
        Pri strate a poškodení riadov je nájomca povinný dodať identický kus. 

4.   Poplatok za prenájom Domu smútku
            a) pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky:  10 Eur + úhrada za spotrebovanú elektrickú 
                                      energiu, usporiadateľ pohrebu je povinný vykonať upratanie priestorov Domu smútku,
             b) pre občanov, ktorý nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky: 20 Eur + úhrada za spotrebovanú 
                                      elektrickú energiu, usporiadateľ pohrebu je povinný vykonať upratanie priestorov 
                                      Domu smútku.

5.   Poplatok za zverejnenie oznamov v miestnom rozhlase
a)    vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase - podnikateľské subjekty, 
       a občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky, politické strany a hnutia .....  3,30 Eur
b)    vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase pre občanov obce …......................  bez poplatku
c)    vyhlásenie oznamu o úmrtí ….........................................................................  bez poplatku
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d)    vyhlásenie oznamu – neziskové organizácie na území obce …......................  bez poplatku

6.   Poplatok za kopírovanie
              a)   kopírovanie A4 jednostranne …....................................................................... 0,07 Eur
              b)   kopírovanie A4 obojstranne …......................................................................... 0,10 Eur

7.   Poplatok za tlač
             formát A4 jednostranne …...................................................................................... 0,20 Eur   

8.   Poplatok za stanoviská a rozhodnutia
za vydanie rozhodnutia rôzneho druhu (okrem – podľa zák. 145/1995 Z. z.) …... 3,30 Eur      

9.   Poplatky - úhrady nákladov za sprístupnenie informácii 
      podľa § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a) vydanie výpisu/odpisu, resp. kópie z uznesení a zápisníc obecného zastupiteľstva, 
    komisií OcZ a iné (za každú začatú stranu A4) …........... 0,02 Eur
b) informácia poskytnutá na diskete …................................ 0,65 Eur/ 1 ks disketa 3,5´´
    informácia poskytnutá na CD …...................................... 1,66 Eur/ 1 ks CD
c) obálka formát A6 …......................................................... 0,02 Eur/ 1 ks
    obálka formát A5 …......................................................... 0,03 Eur/ 1 ks
    obálka formát A4 …......................................................... 0,07 Eur/ 1 ks
d) náklady spojené s odoslaním informácie ….................... podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
e) informácie zasielaná e-mailom, faxom a telefonicky …. bezplatne
f) Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním 
    informácie sumárne neprekročia 6,64 Eura.
g) Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným 
    postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie 
    poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie  
    sumárne prekročia sumu 6,64 Eura.

10.   Smetné nádoby 
             a) životnosť 110 l smetnej nádoby sa stanovuje na dobu 10 rokov
             b) výmena smetnej nádoby po dobe živostnosti, t. j. po 10 rokoch – zdarma
             c) výmena smetnej nádoby v lehote menej ako 10 rokov – poplatok v plnej výške nákupnej ceny 
                                                                                                           smetnej nádoby
             d) Dve smetné nádoby môže mať domácnosť s počtom osôb 6 a viac.

§ 5
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1.   Poplatky podľa tohto VZN sú príjmom rozpočtu obce Lipníky.
2.   Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o znížení poplatku za poskytnuté služby   
      obcou Lipníky (najmä v sociálnych prípadoch a pod.). Poplatok nesmie však znížiť o viac ako 50%.

§ 6
ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Týmto VZN sa zrušuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipníky č. 2/2000 o poplatkoch za služby poskytované obcou

zo dňa 14.12.1999,
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2000 o poplatkoch za služby vykonávané obcou zo dňa 10.12.2004,
3. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2000 o poplatkoch za služby vykonávaná obcou zo dňa 12.12.2008.

§ 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. na úradnej tabuli v obci a webovej 
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stránke obce od 19.11.2012 do 04.12.2012. 
2. Na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lipníkoch na 

svojom zasadnutí dňa 12.12.2012 uznesením č. 23/2012-11 a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2013.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Lipníky.

V Lipníkoch, 12.12.2012 

                                                                          Jozef Plančár
starosta obce                          

Vyvesené: 13.12.2012
Zvesené: 
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