Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
tento

DODATOK č. 1/2012
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2011 o poplatkoch za užívanie obecného
majetku a služieb
Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe prijíma nasledovné zmeny vo VZN č. 13/2011, ktorým
sa upravujú podmienky krátkodobého nájmu a dočasného užívania hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce a sadzobník poplatkov za niektoré služby na území obce Chorvátsky Grob:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú body 1. a 2. Ostatné body sa prečíslujú.
2. V § 3 sa vypúšťajú ods. 1. a 2. Ostatné odseky sa prečíslujú.
3. V § 3 sa doterajší ods. 7 mení na odsek 5, ktorý znie: „Poplatok za jedno hlásenie
v obecnom rozhlase stanovuje na 3 eurá pre komerčné hlásenia a politické oznamy.
Ostatné hlásenia sú bezplatné.“
4. Nový § 2 ods. 1 a § 3 po vyššie charakterizovaných úpravách bude znieť nasledovne:
§2
Základné ustanovenia

1. Toto VZN sa vzťahuje na katastrálne územie obce Chorvátsky Grob. Obec Chorvátsky Grob
vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na základe §11 ods.4 d) Zákona SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení aj tieto poplatky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

poplatky za užívanie nebytových priestorov,
poplatok za užívanie multifunkčného ihriska,
poplatok za užívanie pódia pri ZŠ v Chorvátskom Grobe,
poplatky za umiestnenie reklamy na oficiálnej internetovej stránke obce a v časopise
Chorvatan,
poplatok za hrobové miesta za užívanie domu smútku,
poplatok za hlásenie v obecnom rozhlase,
poplatky za kopírovanie a skenovanie,
poplatky za kontajner na komunálny odpad,
poplatok za prenájom zvukovej aparatúry,
poplatok za zapožičanie lavíc a stolov,
poplatok za prepravu obecným mikrobusom,
poplatok za rozkopávku verejného priestranstva.

2. Občan obce Chorvátsky Grob, ale aj záujemcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Chorvátsky
Grob a právnické osoby, môžu krátkodobo využívať hnuteľný a nehnuteľný majetok a zariadenia,

ktoré obec má vo vlastníctve. Na hnuteľných a nehnuteľných veciach, patriacich obci, môžu
záujemcovia využívať na svoju propagáciu (reklamu).
3. Každý krátkodobý nájom musí byť zaznamenaný písomnou formou.
4. Obec Chorvátsky Grob má po odporučení Komisie pre školstvo, kultúru a šport právo rozhodnúť
o bezplatnom alebo zľavnenom krátkodobom prenájme obecného majetku pre konkrétny účel, ak
ide o prospešnú činnosť pre obec alebo je to žiaduce zo sociálnych dôvodov.
§3
Určenie poplatkov
Obec Chorvátsky Grob stanovuje poplatky nasledovne:
1. Poplatky za využívanie nebytových priestorov obce nasledovne:
a. Za využitie zasadacej miestnosti na obecnom úrade je stanovený vo výške 10 eur za každú
začatú hodinu pre fyzické osoby, a 15 eur za každú začatú hodinu pre právnické osoby.
b. Za využitie školskej telocvične a školskej jedálne:
- Za využitie školskej telocvične - fyzické osoby - je stanovený na 5 eur za každú
začatú hodinu v letnom (nevykurovacom období) a 7 eur za každú začatú hodinu
v zimnom (vykurovacom období).
- Za využitie školskej telocvične - právnické osoby - je stanovený na 7 eur za každú
začatú hodinu v letnom (nevykurovacom období) a 9 eur za každú začatú hodinu
v zimnom (vykurovacom období).
- Za využitie školskej jedálne – fyzické osoby – na 10 eur za každú začatú hodinu.
V prípade požiadavky využitia kuchyne s personálom na 15 eur za každú začatú
hodinu.
- Za využitie školskej jedálne – právnické osoby – na 15 eur za každú začatú
hodinu. V prípade požiadavky využitia kuchyne s personálom na 20 eur za každú
začatú hodinu.
2. Poplatok za prenájom multifunkčného ihriska nasledovne:
a. Školy a školské zariadenia vo vyhradenom čase majú prenájom multifunkčného ihriska
bezplatne.
b. Prenájom pre fyzické osoby je stanovený na 5 eur za každú začatú hodinu, s použitím
osvetlenia je prenájom stanovený na 7 eur za každú začatú hodinu.
c. Prenájom pre právnické osoby je stanovený na 7 eur za každú začatú hodinu, s použitím
osvetlenia je prenájom stanovený na 9 eur za každú začatú hodinu.
3. Poplatky za umiestnenie reklamy:
a. na oficiálnej internetovej stránke obce: banner veľký (560x130 pixelov) - 100 eur/mesiac,
banner -malý (160x170 pixelov) - 50 eur/mesiac.
b. v časopise Chorvatan: Obyvateľ obce, alebo právnická osoba, ktorá podniká na území
obce majú nárok na 50 percentnú zľavu z ceny reklamy. Zľavy nie je možné kombinovať,
uplatniť si možno len jednu zľavu.

Typ inzercie

Rozmery š
x v (mm)

Jednorazové
vydanie

Celostranová inzercia (A3)

252 x 354

300,00 €

860,00 €

1 620,00 €

Polstranová inzercia (na šírku)

252 x 176

150,00 €

425,00 €

850,00 €

Polstranová inzercia (na výšku)

125 x 354

150,00 €

425,00 €

850,00 €

Štvrťstranová inzercia (na výšku)

125 x 176

75,00 €

210,00 €

420,00 €

Tretinová inzercia (na šírku)

252 x 117

100,00 €

270,00 €

540,00 €

Dvojtretinová inzercia

252 x 235

200,00 €

540,00 €

1 080,00 €

Osminová inzercia (na šírku)

125 x 87

38,00 €

105,00 €

210,00 €

Šestnástinová inzercia (na výšku)

61,5 x 87

19,00 €

53,00 €

105,00 €

Inzercia na titulnej strane

252 x 60

150,00 €

425,00 €

850,00 €

Inzercia na titulnej strane

125 x 60

80,00 €

225,00 €

450,00 €

Spomienka na zosnulých, blahoželania
a pod.

podľa
potreby

10,00 €

Riadková inzercia

podľa
potreby

10,00 € písma 12

Vkladaná inzercia

max. A4

3 vydania po
sebe

6 vydaní po sebe

Max. 5 riadkov v text. editore, veľkosť

0,06/ks

4. Poplatok za pohrebné a cintorínske služby nasledovne:
a. Prenájom jedného hrobového miesta na 33,19 eur na 10 rokov,
b. Prenájom dvojhrobu na 66,38 eur na dobu 10 rokov,
c. Prenájom domu smútku pre účely obradu na 5 eur za každú začatú hodinu,
d. Prenájom mraziaceho zariadenia v dome smútku na 10 eur na 24 hodín,
e. Prenájom miesta na uloženie urny na 10 rokov – 10 eur.
5. Poplatok za jedno hlásenie v obecnom rozhlase stanovuje na 3 eurá pre komerčné hlásenia
a politické oznamy. Ostatné hlásenia sú bezplatné.
6. Poplatky za kopírovanie: 0,10 eur za A4 čiernobielo; 0,20 eur za A3 čiernobielo; 0,80 eur za A4
farebne; 1,60 eur za A3 farebne.
7. Poplatky za komodity spojené s likvidáciou odpadu stanovuje obec nasledovne:
- za zakúpenie 120 l kontajnera - 20 eur/ks.
8. Poplatok za výlep plagátov: 0,30 eur za jeden plagát.
9. Poplatok za zapožičanie zvukovej aparatúry – 5 eur na hod., nad 5 hod. 2 eurá na hodinu.

10. Poplatok za zapožičanie lavíc a stolov stanovuje obec nasledovne:
a. obyvatelia obce – 2 eurá za kus (lavica, stôl) 24 hodín,
b. občania, ktorí nie sú obyvateľmi obce – 3,5 eur za kus na 24 hodín,
c. obecné organizácie – bez poplatku.
11. Poplatok za prepravu obecným mikrobusom sa stanovuje obec nasledovne:
a. Jazdné: 0,9 eura za kilometer,
b. Stojné: 5 eur za každú začatú hodinu.
12. Poplatky za rozkopávku verejného priestranstva stanovuje obec nasledovne:
a. Právnické osoby na 100 eur za každých začatých 7 dní,
b. Fyzické osoby na 30 eur za každých začatých 7 dní.

5. Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 13/2011 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.
83/2012 dňa 28.6. 2012.
6. Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 13/2011 nadobúda platnosť dňom schválenia obecným
zastupiteľstvom a účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce.

Ing. arch. Miroslav Marynčák
Starosta obce Chorvátsky Grob

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 2.7. 2012

