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 Návrh tohto nariadenia (VZN) vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 18.10.2017
 VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Belži dňa

pod č. :

 VZN nadobúda účinnosť dňom

za obec : Ing. Ondrej Pravda, starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Belži podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto
služby
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
poplatkov za služby v obci Belža pre nasledujúce obdobie.
2) Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie,
alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou,
v hotovosti do pokladne obce.
4) Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri poplatku
v hotovosti vydá poverená pracovníčka obce potvrdenie o zaplatení poplatku.
U poplatkov, ktoré majú povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí uvedie údaj
o zaplatení a o sume poplatku.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Správa poplatkov
1) Správu poplatkov za služby v k. ú. Belža vykonáva Obecný úrad Belža.
TRETIA ČASŤ
§3
Druh poplatku
1) V obci Belža sa budú vyberať tieto poplatky za služby:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

prenájom sály KD, zasadačky, kuchynky, domu smútku, riadu, klimatizácie
vyhlásenie v obecnom rozhlase,
kopírovanie,
tlač dokumentov,
tlač komerčných oznamov,
poplatok za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce,
prenájom strojov a náradia,
kosenie a čistenie pozemkov
prenájom verejného priestranstva na predaj,
potvrdenia,
vydanie rybárskeho lístka,
poplatky SHR,
vydanie rozhodnutia, vyjadrenia,
osvedčovanie,
cintorínske poplatky,
prenájom smetnej nádoby, vrecia,
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q) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier,
r) stavebné poplatky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§4
Výška poplatku a splatnosť
A. Prenájom sály KD, zasadačky, kuchynky, domu smútku, riadu:
Sála KD:
Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým aj právnickým osobám za účelom:
a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava)
b) kar
c) komerčné využite (bál, zábava, diskotéka)
d) pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.)
e) prezentačnej akcie (prezentácia podnikateľa, produktov a pod.)
f) predajné akcie
Záujem o prenájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na
obecnom úrade, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu.
Sadzba poplatku za prenájom kultúrneho domu je nasledovná:
a) spoločenská a kultúrna akcia:
občania Belže
ostatní
b) kar
c) komerčné využitie
d) pracovná akcia
e) prezentačná akcia
f) predajná akcia

15,00 €
30,00 €
bez poplatku
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy
kultúrneho podujatia (napr. divadelné predstavenie) pre obec alebo pri príprave prezentácie
a pomoci obci.
Oslobodený od poplatku je obecný úrad a akcie ním organizované, verejné zasadnutia
obecného zhromaždenia, zasadnutia komisií.
Prenájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade:

20,00 €/1 deň

Prenájom kuchyne:
Kotlík s príslušenstvom
Pivný set – súprava (1x stôl a 2x lavica)
Párty stan 3x3m
Prenájom domu smútku:

5,00 €
10,00 €/1 deň
3,00 €/1 deň
5,00 €/1 deň
10,00 €/1 deň

Prenájom riadu:
prenájom riadov do 50 ľudí
nad 50 ľudí

5,00 €/1 deň
6,00 €/1 deň
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Prenájom klimatizácie
na 1 hod.
na 1 deň

záloha 100,00 €
5,00 €
30,00€

B. Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách miestnych
podnikov, o športových a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných obcou.
Ďalej sú to oznamy vo verejnom záujme – vrátane smútočných oznámení a blahoželaní.
Smútočné oznamy – sú bezplatné.
Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie.
Za jedno zverejnenie oznamu vo verejnom rozhlase zaplatí fyzická alebo právnická osoba:
- počas pracovnej doby zamestnancov OU
3,00 €
- hlásenie počas víkendov
10,00 €
Hlásenie je potrebné objednať a zaplatiť vopred.
Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase.
Organizácie pôsobiace v obci majú hlásenie v obecnom rozhlase zdarma.
C. Kopírovanie:
Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie dokumentov.
- Formát A4 jednostranne
0,10 €
- Formát A4 obojstranne
0,15 €
Poplatky vyberá obecný úrad ihneď po kopírovaní.
D. Tlač dokumentov
Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby poskytne službu tlače dokumentov.
- Formát A4 jednostranne
0,10 €
- Formát A4 obojstranne
0,15 €
Poplatky vyberá obecný úrad ihneď po vytlačení dokumentov.
E. Tlač a roznášanie komerčných oznamov
Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby poskytne službu tlače a roznášania
komerčných oznamov v obci.
- 1 ks oznamu
0,10 €
- Roznášanie oznamov v cene zákonom stanovenej minimálnej hodinovej mzdy.
F. Poplatok za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce:
Nebytový priestor vo vlastníctve obce si môže prenajať od obce fyzická, či právnická osoba
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytových a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
a podľa ust. §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka prostredníctvom Obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov.
Najnižšie ročné nájomné sa stanoví na
+ platby za energie, vodu, TKO, ktoré si bude nájomca platiť sám.
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5,00 €/m2/rok

G. Prenájom strojov a náradia obce:
Obec za požičanie náradia a strojov bude fakturovať nasledovné čiastky:
- Záloha pri požičaní náradia je
20,00 €
- Ak je požičanie kratšie ako 5 hod cena prenájmu bude 50% t.j.
10,00 €
- Pri požičaní na víkend platí sadzba na deň od piatka od 15:00 hod do pondelka do 8:00 hod.
- Pokiaľ sa náradie odovzdá po 8:00 hod zaúčtuje sa ďalší deň.
- Pri mechanickom poškodení je za škodu v plnej výške zodpovedný nájomca. Oprava náradia
sa bude v tomto prípade uhrádzať zo zálohy, s tým že rozdiel sa vráti, alebo nájomca doplatí
škodu do plnej výšky.
- Rezerváciu je potrebné uskutočniť e-mailom, telefonicky, alebo osobne na Obecnom úrade.
H. Kosenie a čistenie pozemkov
Obec za kosenie súkromných pozemkov – trávnatých plôch bude fakturovať nasledovné
čiastky:
- kosenie
0,02 €/m2
- rezanie drevnej hmoty, porastov, krovín
3,00 €/hod.
I. Prenájom verejného priestranstva na predaj:
Obec za prenájom verejného priestranstva na predaj vyberá poplatky podľa §§ 30-36 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Podľa § 10 ods. 1 písm. i) v sume 0,033 €/m2 podľa veľkosti stánku v m2.
J. Potvrdenia:
- Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana
- Vydanie iných potvrdení (o zaplatenom TKO, na trh a pod.)
- Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe

5,00 €
3,00 €
bez poplatku

K. Vydanie rybárskeho lístka:
- týždenný
- mesačný
- ročný
- trojročný

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €

L. Samostatne hospodáriaci roľník (ďalej len „SHR“):
- vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie
- zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR
- za zrušenie osvedčenia o zápise SHR

6,50 €
1,50 €
3,00 €

M. Poplatok za úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia, povolenia,
záväzného stanoviska a vyjadrenia nezahrnutého v sadzobníku zákona o správnych
poplatkoch:
5,00 €
N. Osvedčenie:
- podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis
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1,50 €

- osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj
začatú stranu v slovenskom jazyku
1,50 €
O. Cintorínske poplatky:
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov
- dospelí
- deti

33,20 €
16,10 €

P. Poplatok smetnej nádoby a vracia na odpad:
- smetná nádoba čierna
- smetná nádoba modrá, zelená
- vrece na odpad ks

24,00 €
25,20 €
1,30 €

Q. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier:
a) výherné prístroje, za každý výherný prístroj

1 500,00 €

R. Stavebné poplatky:
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo
rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
- pre fyzickú osobu
40,00 €
- pre právnickú osobu
100,00 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
20,00 €
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na
zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
- na stavbu rodinného domu
50,00 €
- na stavbu bytového domu
200,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25,00 €
2
- ak zastavaná plocha presahuje 25 m
50,00 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
35,00 €
- bytových domov
100,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
30,00 €
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30,00 €
2
3. na vodné stav., napr. studne, vsaky nad 5 m , malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka
30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská
30,00 €
5. na stavby s dopln. funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény,
sklady
30,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami
50,00 €
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2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
50,00 €
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odp. vôd,
jazierka
50,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská
50,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
50,00 €
f) na zmeny dokonč. stav. a na zmeny týchto stav. pred dokončením
podľa písmen d) a e)
20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
- do 50 000 eur vrátane
100,00 €
-.nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
200,00 €
- nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
400,00 €
- nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
600,00 €
- nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane
800,00 €
- nad 10 000 000 eur
1000,00 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné
povolenie na stavby
50,00 €
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre:
- právnická osoba
- fyzická osoba
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre:
- právnická osoba
- fyzická osoba

100,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre:
- právnická osoba
30,00 €
- fyzická osoba
10,00 €
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia
telekomunikačného zariadenia
80,00 €
e) Žiadosť o potvrdenie passportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
dokumentácia stavby
10,00 €
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
30,00 €
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
10,00 €
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok
sadzby
ustanovenej v položke 60
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa
položky 60
30,00 €
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
- právnická osoba
50,00 €
- fyzická osoba
20,00 €
3. terénnych úprav pre:
- právnická osoba
100,00 €
- fyzická osoba
20,00 €
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia
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Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
- rodinný dom
35,00 €
- bytový dom
120,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
25,00 €
2
- ak zastavaná plocha presahuje 25 m
50,00 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
- rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu
25,00 €
- bytových domov
50,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu
- garáže s jedným alebo dvoma miestami
20,00 €
- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
20,00 €
- na vodné stav., napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka
20,00 €
- na spevnené plochy a parkoviská
20,00 €
- na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne,
bazény, sklady
20,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom
a ostatným budovám
- garáže s jedným alebo dvoma miestami
30,00 €
- na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30,00 €
- na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,
jazierka
30,00 €
- na spevnené plochy a parkoviská
30,00 €
- na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady
30,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)
20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade:
- do 50 000 eur vrátane
60,00 €
- nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane
120,00 €
- nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane
250,00 €
- nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane
400,00 €
- nad 1 000 000 eur do 10 000 000 € vrátane
530,00 €
- nad 10 000 000 eur
660,00 €
Okrem prípadoch uvedených v tomto VZN obce Belža pri vyberaní správnych poplatkov
sa postupuje podľa sadzobníka zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákona č. 286/2012).
PIATA ČASŤ
§5
Záverečné ustanovenia
1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 1/2017 o službách poskytovaných obcou a
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poplatkoch za tieto služby v obci Belža zverejnený na úradnej tabuli obce Belža a na
internetovej stránke obce Belža dňa 18.10.2017.
2. Obecné zastupiteľstvo v Belži schválilo toto VZN dňa .................. a nadobúda účinnosť
1.1.2018.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Belža
č. ................... o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Belža
v znení neskorších doplnkov .
4. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v
Belži a na internetovej stránke obce.

Ing. Ondrej Pravda
starosta obce
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