
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE  1/2017
OBCE    V Y Š N Á   R Y B N I C A

O OSTATNÝCH POPLATKOCH OBCE

§ 1
Základné ustanovenie

Obec Vyšná Rybnica v súlade s ustanoveniami Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov u s t a n o v u j e

toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravuje podmienky určovania a vyberania
poplatkov na území obce Vyšná Rybnica v  roku 2018 a v ďalších rokoch.

§ 2
Ostatné poplatky

Obec Vyšná Rybnica vyberá tieto poplatky:

 Za prepožičanie príslušenstva v miestnostiach OcÚ: (viď príloha č. 1 VZN č. 1/ 2017)

 Za prepožičanie miestností obce:
*  pri kare, oslave:
 - 10 € /každý začatý deň (Obecný dom)
 - 15 € /každý začatý deň (Kultúrny dom)

             + skutočne vynaložené náklady na energie (plyn,elektrina) 
* prenájom na prezentačnú akciu:
~ 10 € /každý začatý deň, 
* prenájom sály Kultúrneho domu  pri svadbe, plesoch a tanečných zábavách:
- pre domácich občanov  ~ 40 € /každý začatý deň, 
- pre cudzích občanov  ~ 100 € /každý začatý deň,

              + skutočne vynaložené náklady na energie (plyn,elektrina) 

 Za prenájom rozlúčkovej miestnosti: ( v cene je príprava, úprava po obrade, 
ozvučenie, chladiaci box)

           - 20 € /každý začatý deň
           - 20 € za použitie chladiaceho boxu samostatne 

 Cintorínsky poplatok (údržba,kosenie, voda, odpad)   3,- € /rod.dom za rok

 Relácia  v miestnom rozhlase (neplatia poskytovatelia služieb)..6 € 

 Za vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe ..................... 1 € 

 Za použitie športového viacúčelového ihriska............................... 8 €/za každú začatú hodinu .

 Za službu - kopírovanie: ~ 1 strana formát A4: 0,10 € 
     ~ formát A4 – obojstranne: 0,20 € 



     ~ 1 strana formát A4 farebne: 0,20 € 
      ~ formát A4 - obojstranne farebne: 0,40 €

 Za vypožičanie:
- miešačka – zapožičanie na 1 deň  4 € / každý začatý deň, 
- prívesný vozík – zapožičanie na 1 deň  6,5 € / každý začatý deň.

§ 3
 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Správu poplatkov obce vykonáva Obec Vyšná Rybnica prostredníctvom starostu obce
a poverených zamestnancov obce. 

2. Dňom  účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  o ostatných  poplatkoch  sa
zrušuje  VZN  č.6/2014  o  ostatných  poplatkoch  a  VZN  č.  4/2007  o  cenách  za
cintorínske služby v obci Vyšná Rybnica.

3. Obecné  zastupiteľstvo  obce  Vyšná  Rybnica  sa  na  tomto  všeobecne  záväznom
nariadení  č.14/2017  o ostatných  poplatkoch  obce  na  rok  2018  a  ďalších  rokoch
uznieslo dňa  27.09.2017 . 

            Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018. 

    Františej GEJGUŠ
        starosta obce

Zverejnené/vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa: 12.09.2017
(Zvesené pred schválením dňa:. 27.09.2017)

Zverejnené/vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa: 28.09.2017
(Zvesené po schválení dňa: 13.10.2017)



Príloha č. 1 VZN č 1./2017

Za prepožičanie riadu a vybavenie KD
„Cenník vypožičiavania riadu a ostatného zariadenia“

P.č.     názov                                                                     €/ks           

1.     lyžica                                                                          0,02

2.     vidlička                                                                       0,02

3.     nôž                                                                              0,02

4.     lyžička kávová                                                            0,02

5.     tanier plytký                                                                0,03

6.     -/-      hlboký                                                                0,03

7.     -/-      dezertný                                                             0,03

8.     misa polievková                                                          0,03

9.     -/-    gulášová                                                              0,03

10.   -/-     ovalná                                                                 0,03

11.   -/-     kompotová                                                          0,03

12.   poháre 1 dcl                                                                 0,02

13.   -/-        2 dcl                                                                 0,02

14.   štamperlíky                                                                  0,02

15.   solnička                                                                        0,02

16.   šálky na kávu                                                               0,03

17.   poháre na kávu                                                             0,02

18.   vandlík veľký                                                               0,33

19.   hrniec + pokrievka                                                       0,33

20.   naberačka nerez.                                                          0,03

21.   odkvapávač                                                                  0,06 

22.   košík na pečivo                                                            0,02 

23.   svietnik                                                                         0,03

24.   džbán                                                                            0,30

25.   pohár na víno                                                               0,03

26.  tácka (podnos)                                                               0,10

27.   cedidlo                                                                          0,02

28.  strúhadlo nerez.                                                             0,02

29.  doska na krájanie                                                           0,03

30.   veľká varecha                                                               0,02

31.   veľká drevená varecha                                                 0,02

32.   varnik 20 litrový                                                           1,00

33.  chafing (nerezový) (pasta horáková ..1,24 €)                1,00                                              

34.  stôl reštauračný                                                             0,33 

35.  stolička                                                                          0,13



36. vandlík malý                                                                0,20 

37. hrniec malý                                                                  0,10

38. obrus                                                                            0,70 

* Pri poškodení (rozbití) alebo strate sa účtuje 100%-ná výška nákupnej aktuálnej ceny.

Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnej Rybnici dňa 27.09.2017  uznesením číslo 

14 /2017.
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