Obec Milpoš

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5 / 2022
o určení výšky úhrady špecifických nákladov a prenájmu
v Obci Milpoš

VZN účinné dňom
Návrh VZN vyvesený dňa
Návrh VZN zvesený dňa
Na VZN č. 5/2022 sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo obce Milpoš na svojom
zasadnutí dňa:
VZN č. 5/2022 vyvesené dňa
VZN č. 5/2022 zvesené dňa

1.4.2022
2.2.2022
21.2.2022

22.2.2022
25.2.2022
15.3.2022

Obec Milpoš na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
v y d á va

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 5 / 2022

o určení výšky úhrady špecifických nákladov a prenájmu v Obci Milpoš

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje podmienky a výšku úhrad špecifických nákladov a prenájmu
fyzickými a právnickými osobami.
2. Úhrada za špecifické náklady sa platí pred alebo po ich vynaložení, v závislosti od
charakteru nákladu.
3. Úhrada prenájmu sa platí po jeho ukončení.
4. Úhrady vyššie uvedené sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou
poukážkou, v hotovosti do pokladne obce.

Článok 2
Druhy špecifických nákladov a prenájmu
1. Obec Milpoš vyberá finančné úhrady týchto špecifických nákladov a prenájmu:
a) kopírovanie
b) skenovanie
c) telefonovanie
d) vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
e) prenájom motorového vozidla
f) prenájom viacúčelového mini ihriska
g) prenájom zariadení a náradia
h) prenájom priestorov domu smútku
ch) prenájom hrobového miesta
i) prenájom priestorov polyfunkčného objektu
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Článok 3
Výška úhrady špecifických nákladov a prenájmu

Druh
Kopírovanie 1 strana
Skenovanie 1 strana
Telefón v miestnom styku
Telefón v medzimestskom styku
Telefón v medzinárodnom styku
Telefón na mobilné číslo
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
Prenájom motorového vozidla Avia
Prenájom viacúčelového miniihriska
Prenájom stôl
Prenájom stolička
Prenájom záhradná súprava spolu
Prenájom stôl záhradnej súpr.
Prenájom lavička záhradnej súpr.
Prenájom teflónového obrusa na stôl
Prenájom cateringovej nádoby-chafingu na akciu
konanú v priestoroch polyfunkčného objektu
Prenájom kroja
Prenájom chladiaceho zariadenia domu smútku
Prenájom priestorov domu smútku
Prenájom hrobového miesta - jednohrob
Prenájom hrobového miesta - dvojhrob
Prenájom priestorov obchodu dennej potr.
Prenájom priestorov polyfunkčného objektu:
Druh akcie v polyfunkčnom objekte (PfO)
Svadba v celom PfO (štvrtok-nedeľa)
Svadobná schôdzka (1 deň vrátane “pirkovín“)
Pohrebná schôdzka (1 deň)
Rodinné akcie (1 deň)
Tanečná zábava/diskotéka
Komerčné akcie
Samostatný prenájom kuchyne (1/2 dňa)
Všetky akcie - za každý ďalší deň (okrem dňa
pred dňom akcie)*

Výška úhrady v €
0,10 / za stranu
0,10 / za stranu
0,40
0,70
1,40
0,70
3,00
1,00 €/ km
5,00/ hod.
0,30 / ks
0,20 / ks
3,00 / súprava
1,00 / ks
1,00 / ks
1,50 / ks
2,00 / ks
20,00 / ks
0,40/ hod.
17,00
100,00 / doba neurčitá
200,00 / doba neurčitá
500,00 / rok
Letný paušál v €
(1.5.-31.10.)
150,00
50,00
50,00
50,00
800,00
20,00/hod.
20,00
10,00

Podmienka

5- minútový hovor
5- minútový hovor
5- minútový hovor
5- minútový hovor

Zmluva o prenájme
Zmluva o prenájme
Zmluva o prenájme
Zmluva o prenájme
Zimný paušál v €
(1.11.-30.4.)
200,00
70,00
70,00
70,00
800,00
20,00/hod.
20,00
10,00

V polyfunkčnom objekte je prenájom určený paušálom za 1 miestnosť. V prípade prenájmu 2
miestností, platí sa prenájom za obidva miestnosti. Paušál je stanovený na 1 deň prenájmu
a v prípade prenájmu na viac dní sa sadzba vynásobí počtom dní, okrem svadby v celom PfO.
*. Ak nájomca neodovzdá prenajaté priestory nepoškodené do 14.00 hod. nasledujúceho dňa
po ukončení akcie, tak sa po 14.00 hod. účtuje za ten deň 10,00 € ako prenájom.
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Článok 4
Zľavy z úhrady za poskytnuté služby
1. Zľava vo výške 100% je pre obecný úrad a jeho organizačné zložky a akcie ním
organizované, verejné zasadnutia, zasadnutia komisií. Týka sa všetkých nákladov a prenájmu
uvedených v článku 2.
2. Zľava vo výške 100 % je pre zasadnutia a členské schôdze kultúrnych, cirkevných,
spoločenských, športových organizácií a lesných spoločností pôsobiacich v obci. Týka sa
prenájmu priestorov polyfunkčného objektu.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na zmene a doplnkoch tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uznáša Obecné
zastupiteľstvo Obce Milpoš.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 2/2022 o určení
výšky úhrady špecifických nákladov a prenájmu.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.4.2022
V Milpoši dňa 31.3.2022

.......................................
Rabatin Ladislav
starosta obce
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