Všeobecne záväzné nariadenie obce Turie č. 10
o určení finančných prostriedkov do rozpočtu obce § 8 odst. 1 a 5 zákona NR SR č.
369/90 Z.z. o obecnom zriadení
Nedaňové príjmy:
1. Služby v dome smútku za každý aj začatý deň
- Prenájom – občania bez trvalého pobytu

17 €

- Prenájom domáci s trvalým pobytom

0€

- Za mraziak

7€

- Za upratovanie

7€

- Za hudbu, ozvučenie

7€

2. Miesto na cintoríne
- 1 hrob na dobu 10 r.

10 €

- 2 hrob na dobu 10 r.

20 €

- urnový hrob na dobu 10 r.

10 €

- detský hrob na dobu 10 r.

4€

3. Televízny káblový rozvod
- pripojenie
- ročný poplatok
- odpojenie a znovupripojenie

120 €
28 €
7€

4. Relácia v miestnom rozhlase
- reklamná: pondelok - piatok

5€

- reklamná: sobota

7€

- jubileum : pondelok- piatok

3€

- jubileum: sobota

5€

5. Kopírovanie
- A4 - jednostranne

0,10 €

- A4 - obojstranne

0,15 €

- A3 – jednostranne

0,15 €

- A3 – obojstranne

0,20 €

6. Miestne poplatky:
- Zastavenie MK – obchádzka

20 €

- Použitie faxu

0,5 €

7. Správne poplatky:
- Overovanie podpisov a listín - V zmysle platného zákona
8. Prenájom priestorov kultúrneho domu
- kuchyňa / 1 deň / + energia, plyn

7€

- kuchyňa /1 deň – kar bez varenia/

3€

- prísalie - predaj /1 hod./ - zimn. obdobie

7€

- prísalie - predaj / na 1 hod./ - letné obd.

6€

- prísalie - kar

11 €

- prísalie: oslava – domáci

20 €

- prísalie: oslava - cudzí

35 €

- sála – kar

20 €

- sála: domáci - zimné obdobie

70 €

- sála: domáci - letné obdobie

60 €

- sála - cudzí zimné obdobie

90 €

- sála - cudzí letné obdobie

80 €

- miestnosť č. 5 /1 hod./ na obchod. činnosť

8|€

- predaj v chodbe /1 hod./

6€

- centrum voľnočasových činností /1 deň

20 €

- prenájom kultúrneho domu spoločenským organizáciám sa nebude účtovať a
fyzickým osobám sa nebude účtovať po posúdení starostom obce

1€

9. Požičanie obecného rebríka

4€

10. Požičanie prívesného vozíka

5€

11. Požičanie riadu z kuchyne

0,03 €

12. Požičanie obrusov

0,50 €

13. Traktor – preprava /1 hod./

20 €

14. Ambulantný predaj
- osobné vozidlo

2€

- nákladné vozidlo

4€

- predajný stánok do 10 m2 na podujatiach organizovaných obcou

20 €

15. Požičanie lavíc a stolov /za 1 kus a deň/ V sobotu a nedeľu

0,50

sa lavice a stoly nevydávajú ani nepreberajú
16. Požičanie za železnú obrubu na cintoríne /za sadu/

1€

17. Poplatok za zverejnenie inzercie na infokanále
- pre občanov s trvalým pobytom v obci /1 stránka/

1€

- pre ostatných občanov

2€

18. Poplatok za zaslanie upomienok za nevrátené knihy z MK
- 1. upomienka

0,50 €

- 2. upomienka

1,00 €

- 3. upomienka

1,50 €

19. Poplatok za nájom telocvične
- 1 hodina bez použitia spŕch

10 €

- 1 hodina s použitím spŕch

14 €

20. Požičanie drviča na 1 deň

1€

V prípade vzniknutej škody počas akcií v KD je potrebne všetko nahradiť a opraviť.
Povolenie k ambulantnému predaju vydáva Obecný úrad.
SPRÁVNE POPLATKY
Správne poplatky sa vyberajú v zmysle zák. č.320/92 a zák. č. 145/95 v znení
neskorších zmien a doplnkov.
PREVÁDZKOVÝ ČAS
V zariadeniach pohostinskej a reštauračnej činnosti bez ubytovania :
Pondelok od 9.00 do 22.00 hod.
Utorok

od 9.00 do 22.00 hod.

Streda

od 9.00 do 22.00 hod.

Štvrtok

od 9.00 do 22.00 hod.

Piatok

od 9.00 do 23.00 hod.

Sobota

od 9.00 do 23.00 hod.

Nedeľa

od 9.00 do 22.00 hod.

O zmeny prevádzkového času treba žiadať každoročne.
OSOBITNÉ USTANOVENIA NA USMERŇOVANIE
EKONOMICKEJ ČINNOSTI
Pri všetkej ekonomickej činnosti sa musí dbať na ochranu osobitne chránených záujmov.
Za rozhodujúce hodnoty spolunažívania sa na účely tohto nariadenia považujú:
a) demokratická činnosť miestnej samosprávy
b) životné prostredie
c) zdravé životné podmienky občanov
d) dobré vzťahy spoluobčanov
e) verejný poriadok
K zámerom činnosti, ktoré sa týkajú záujmov obce a obyvateľov je právnická alebo fyzická
osoba povinná vyžiadať si stanovisko obce /§4 odst.3 písm. d/ zák. č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení noviel/.
Podnikateľskú činnosť, investičnú činnosť a vužívanie miestnych zdrojov na území obce
je prístupné vykonávať len ana základe a v medziach súhlasného záväzného stanoviska obce,
vydaného podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v
znení noviel.
Ak činnosť môže ohroziť alebo poškodiť záujmy obce alebo jeho občanov najmä ak je
v rozpore s územným plánom, územným systémom ekologickej stability koncepciami obce
a pod. Obec vydanie súhlasu podľa ods. 3 odoprie alebo už vydaný súhlas odníme.
Záverečné ustanovenie
1.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27. 11. 2008 rozhodlo, že v prípade
nezaplatenia miestneho poplatku a zlej spolupráce medzi OcÚ a poplatníkom, môže OcÚ
v Turí zvýšiť poplatok o 1% z nezaplatenej sumy miestneho poplatku denne po uplynutí
zákonnej lehoty.

Toto VZN obce Turie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Turie,
uznesením č. 120/2016 zo dňa 09. 12. 2016 a nadobúda
účinnosť dňom 01. 01. 2017.
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 22. 11. 2016
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa:
09. 12. 2016
VZN po schválení vyvesené dňa:
12. 12. 2016
VZN po schválení zvesené dňa:
02. 01. 2017

Miroslav Chovanec
starosta obce

