
Všeobecne  záväzného nariadenia obce Lechnica
č. 1/2015 

o  ostatných poplatkoch za služby poskytované občanom

Obecné zastupiteľstvo obce Lechnica v zmysle § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

.

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1.  Toto  naradenie  upravuje  poplatky  za  doplnkové  služby  poskytované  obcou  prostredníctvom
Obecného úrad v Lechnici právnickým alebo fyzickým osobám.

Čl. II
Poplatník

    
   l.  Poplatníkom  je  právnická  alebo  fyzická  osoba,  na  žiadosť  ktorej  bola  spoplatňovaná  služby

poskytnutá.

2. Ak je poplatníkov viac, sú povinné zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Čl. III
Platenie a splatnosť poplatkov

1. Poplatky sa platia v eurách a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo bezhotovostným 
prevodom na účet obce.
2. Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď po poskytnutí požadovanej služby, 
pričom je v právomoci zamestnancov obce vybrať za službu zálohu už pred jej poskytnutím, najmä u 
služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod.
3. Poplatky za služby poskytnuté právnickým alebo fyzickým osobám na základe písomnej 
objednávky je možné uhradiť aj na základe faktúry, ktorú vystaví obec.
4. Ak sa nemohol úkon vykonať bez zavinenia poplatníka, obec vráti poplatok v plnej výške najneskôr
do 30 dní odo dňa, keď zistilo, že sa má poplatok vrátiť.

Čl. IV
Určenie sadzieb poplatkov 

1.Poplatok za požičanie inventára obce Lechnica:

a) taniere, poháre, lyžice, štamperlíky (v počte nad 30 kusov   )          ................  5 €/deň
b) inventár  do 150 € obstarávacej ceny                                                …............  5 €/deň
c) inventár nad 150 € do 500 € obstarávacej ceny                                …............ 10 €/deň
d) inventár nad 501 € obstarávacej ceny ( s výnimkou rebríka)           …............ 15 €/deň
e) za hliníkový rebrík                                                                            ….............  5 €/deň
   
2. Ak sa  inventár uvedený v bode 1, písm. b) až e) bude používať poplatník 

a) 3-5 dní, poskytne sa mu  zľava vo výške 10 %,



b) 6- 15 dní, poskytne sa mu zľava vo výške 15 %,
c) viac ako 16 dní, poskytne sa mu zľava na základe vzájomnej dohody.

3. Za služby poskytnuté v súvislosti s vyhlásením relácie v miestnom rozhlase:

a) fyzická osoba – podnikateľ, živnostník a právnická osoba....................3 €/jedno hlásenie
b) občania obce Lechnica (blahoželanie, jubileum, pozvánka)..............    2 €/jedno hlásenie
c) smútočný oznam.....................................................................................0 €/jedno hlásenie

4.  Poplatok za kopírovanie dokumentov  0,10 €/za 1 stranu formátu A4.

5. Poplatok  za priestory Kultúrnej miestnosti  pri rôznych príležitostiach:

a) v zimnom období (november až apríl) …......................  15 € 
b) v letnom období (máj až október) ….............................  10 €
c) ľudová zábava, diskotéka – celoročne  …...................... 30 €

6. Poplatok za priestory Domu smútku jednorazovo …............ 5 €

7.  Na požičanie inventára bude vyhotovená dohoda o zapožičaní, v ktorej budú vyšpecifikované 
presné podmienky.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN č. 1/2015 bude vyvesené na úradnej tabuli nasledujúcim dňom po schválení Obecným
zastupiteľstvom a nadobudne účinnosť po 15-dňovej lehote po jeho vyvesení na úradnej tabuli 
v Lechnici.
2.  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 16. 4.2015.

           Jozef Musala
  starosta obce    



VZN č. 1/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce:

Dňa …........................................                           Pečiatka a podpis: ….................................................

VZN č. 1/2015 bolo zvesené z úradnej tabule obce:

Dňa …........................................                           Pečiatka a podpis: ….................................................


