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nadobúda

Obecné zastupiteľstvo v Častkove podľa § 6 a § 11, ods. 3, písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č. 3/2020 o iných poplatkoch
Čl. 1
ÚVODNE USTANOVENIA
1. Obecný úrad Častkov vyberá tieto iné poplatky:
a/ poplatok za prenájom kultúrneho domu,
b/ poplatok za prenájom svadobky,
c/ poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase,
d/ cintorínsky poplatok,
e/ poplatok za trhové miesto,
f/ poplatok za umiestnenie zábavného zariadenia (lunapark, cirkus, iné atrakcie),
g/ poplatok za zapožičanie hnuteľného majetku Obce Častkov.
ČASŤ PRVÁ
Poplatok za prenájom kultúrneho domu
Čl. 2
Predmet poplatku
Predmetom poplatku je prenájom kultúrneho domu fyzickej alebo právnickej osobe na kultúrne
podujatia (divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné
produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej
tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti
spoločenskej zábavy, artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia), svadby a
príležitostný trh.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
Čl. 4
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný najneskôr 7 dní pred dňom konania akcie oznámiť Obecnému úradu, že
si prenajíma priestory kultúrneho domu.

Čl. 5
Oslobodenie
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1. Poplatok za prenájom kultúrneho domu sa neplatí:
a/ - za kultúrne podujatia organizované Obecným úradom Častkov, Úniou žien, FK Častkov,
OZ Kvietok, Základnou a Materskou školou Častkov, DHZ Častkov, ŠK Častkov a OZ
Častkovjané,
b/ - za kultúrne podujatie, z ktorého výťažok bol určený na charitatívne alebo
verejnoprospešné účely .
2. Poplatok za prenájom kultúrneho domu neplatí fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude
oslobodená od poplatku po rozhodnutí starostu obce.
Čl. 6
Sadzba poplatku
Za prenájom kultúrneho domu na kultúrne podujatia a svadby na 1 deň 34,00 EUR + refundácia
nákladov.
Čl. 7
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný:
a/ pri jednorazových akciách uhradiť poplatok do 3 dní po skončení akcie,
b/ pri opakovaných akciách uhradiť poplatok do 15 dní po ukončení mesiaca .
ČASŤ DRUHÁ
Poplatok za prenájom svadobky
Čl. 8
Predmet poplatku
Poplatok za prenájom svadobky sa platí za usporiadanie:
a/ verejné kultúrne podujatie,
b/ schôdze, c/ svadby.
Čl. 9
Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akciu usporadúva.
Čl. 10
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný najneskôr 1 deň pred dňom konania akcie požiadať Obecný úrad Častkov
o prenájom svadobky.
Čl. 11
Oslobodenie
1. Poplatok za prenájom svadobky sa neplatí:
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a/ - za kultúrne podujatia organizované Obecným úradom Častkov, Úniou žien, FK Častkov,
OZ Kvietok, Základnou a Materskou školou Častkov, DHZ Častkov, ŠK Častkov a OZ
Častkovjané,
b/ - za kultúrne podujatie, z ktorého výťažok bol určený na charitatívne alebo verejnoprospešné
služby,
c/ - za kar,
d/ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude oslobodená od poplatku po rozhodnutí starostu
obce.
Čl. 12
Sadzba poplatku
1. Za prenájom svadobky na kultúrne podujatia, schôdze a svadby na 1 deň je poplatok 17,00
EUR + refundácia nákladov.
2. Za prenájom svadobky na kar sa platí iba refundácia nákladov.
Čl. 13
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný:
a/ pri jednorazových akciách uhradiť poplatok do 3 dní po ukončení akcie,
b/ pri opakovaných akciách uhradiť poplatok do 15 dní po ukončení mesiaca.
ČASŤ TRETIA
Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
Čl. 14
Predmet poplatku
1. V miestnom rozhlase vyhlasujeme relácie na základe požiadavky fyzických alebo
právnických osôb.
2. Znenie relácie treba predložiť písomne a nesmie byť v rozpore s morálnymi a etickými
zásadami.
Čl. 15
Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o vyhlásenie relácie.
Čl. 16
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný predložiť písomné znenie relácie na Obecnom úrade Častkov.
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Čl. 17
Oslobodenie
Poplatok za reláciu sa neplatí v tom prípade, keď sa jedná o oznam o úmrtí občana.
Poplatok za reláciu neplatí:
a/ - Obecný úrad Častkov, Únia žien, FK Častkov, OZ Kvietok, Základná a Materská škola
Častkov, DHZ Častkov, ŠK Častkov a OZ Častkovjané,
b/ - za vyhlásenie relácie k akcii, predaji a ponuky služieb z ktorej výťažok bol určený na
charitatívne alebo verejnoprospešné služby,
c/ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude oslobodená od poplatku po rozhodnutí starostu
obce.
Čl. 18
Sadzba poplatku
Poplatok za vyhlásenie relácie je 4,00 EUR za jedno vyhlásenie. (pôvodne boli 2 EUR)
Ćl. 19
Splatnosť poplatku
Splatnosť poplatku sa vykonáva:
a/ ihneď na Obecnom úrade v Častkove,
b/ do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
ČASŤ ŠTVRTÁ
Cintorínsky poplatok
Čl. 20
Predmet poplatku
Cintorínsky poplatok sa platí za prepožičanie miesta na cintoríne na dobu 10 rokov.

Čl. 21
Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá si o prepožičanie miesta na cintoríne zažiada.
Čl. 22
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný:
a/ zažiadať o prepožičanie miesta na cintoríne najneskôr 1 deň pred uskutočnením pohrebu,
b/ po každom uplynutí 10 rokov znova zažiadať o obnovu prepožičaného miesta na cintoríne.
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Čl. 23
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku za prepožičanie miesta sa vzťahuje na hroby významných obyvateľov
obce Častkov.
Čl. 24
Sadzba poplatku
(1) Cintorínsky poplatok za zapožičanie miesta je:
a/ za jednohrob na dobu 10 rokov
7,00 EUR,
b/ za dvojhrob na dobu 10 rokov
14,00 EUR
c/ za trojhrob na dobu 10 rokov
21,00 EUR.

Čl. 25
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný:
a/ uhradiť cintorínsky poplatok do 30 dní od vykonania pohrebu,
b/ uhradiť cintorínsky poplatok vždy do 30.5. v roku po uplynutí 10 rokov od
poslednej platby. Ak si ho po uplynutí 10-ročnej doby neobnoví, dáva miesto k dispozícii obci
Častkov.
ČASŤ PIATA
Poplatok za trhové miesto
Čl. 26
Predmet poplatku
Predmetom poplatku je prenájom trhového miesta, ktoré je určené platným Všeobecne
záväzným nariadením Obce Častkov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach Trhovým poriadkom obce Častkov.
Čl. 27
Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá predaj alebo vykonávanie služby
realizuje.
Čl. 28
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný najneskôr pred predajom alebo poskytovaním služieb oznámiť Obecnému
úradu, že si prenajíma trhové miesto.
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Čl. 29
Oslobodenie
1. Poplatok za prenájom trhového miesta sa neplatí:
a/ - za predaj a poskytovanie služieb organizované Obecným úradom Častkov, Úniou žien, OZ
Kvietok, FK Častkov, Základnou a Materskou školou Častkov, DHZ Častkov, ŠK Častkov
a OZ Častkovjané,
b/ - za predaj a poskytovanie služieb, z ktorého výťažok bol určený na charitatívne alebo
verejnoprospešné služby.
2. Poplatok za prenájom trhového miesta neplatí fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude
oslobodená od poplatku po rozhodnutí starostu obce.

Čl. 30
Sadzba poplatku
Poplatok za prenájom trhového miesta je 4,00 EUR/hod. (pôvodne bolo 2 EUR/hod.)
Čl. 31
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný pri jednorazovom i pri opakovanom predaji alebo poskytovaní služieb
uhradiť poplatok hneď pri oznámení obecnému úradu.
ČASŤ ŠIESTA
Poplatok za umiestnenie zábavného zariadenia (lunapark, cirkus a iné atrakcie)
Čl. 32
Predmet poplatku
Predmetom je poplatok za umiestnenie zábavného zariadenia (lunapark, cirkus a iné atrakcie)
na miesto určené platným Všeobecne záväzným nariadením Obce Častkov o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Trhovým poriadkom obce
Častkov.
Čl. 33
Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá podujatie resp. atrakcie realizuje.
Čl. 34
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný najneskôr 7 dní pred realizovaním podujatia, resp. atrakcií oznámiť
obecnému úradu, že si prenajíma miesto na umiestnenie zábavného zariadenia.
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Čl. 35
Oslobodenie
1. Poplatok za prenájom miesta na umiestnenie zábavného zariadenia sa neplatí:
a/ - za podujatie, resp. atrakcie realizované Obecným úradom Častkov, Úniou žien, FK Častkov,
OZ Kvietok, Základnou a Materskou školou Častkov, DHZ Častkov, ŠK Častkov a OZ
Častkovjané,
b/ - za podujatie, resp. atrakcie z ktorého výťažok bol určený na charitatívne alebo
verejnoprospešné služby.
2. Poplatok za prenájom miesta na umiestnenie zábavného zariadenia neplatí fyzická alebo
právnická osoba, ktorá bude oslobodená od poplatku po rozhodnutí starostu obce.

Čl. 36
Sadzba poplatku
Poplatok za prenájom miesta za umiestnenie zábavného zariadenia (lunapark, cirkus a iné
atrakcie) je určený nasledovne:
a/ - za umiestnenie zábavného zariadenia na verejnom priestranstve pri Obecnom úrade
Častkov a na ihrisku FK Častkov suma 50,00 EUR,
b/ - za zábavné zariadenia umiestnené na iných miestach, určených podľa platného Všeobecne
záväzneho nariadenia Obce Častkov o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach Trhovým poriadkom obce Častkov suma 2,00 EUR/hod.
Čl. 37
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný uhradiť poplatok za umiestnenie zábavného zariadenia hneď pri oznámení
tejto skutočnosti obecnému úradu.
ČASŤ SIEDMA
Poplatok za zapožičanie hnuteľného majetku Obce Častkov
Čl. 38
Predmet poplatku
Predmet poplatku je hnuteľný majetok Obce Častkov o ktorom rozhodne starosta obce, alebo
osoba ním poverená o možnosti jej zapožičania a riadi sa Smernicou o poplatkoch za hnuteľný
majetok.
Čl. 39
Poplatník
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Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá o zapožičanie hnuteľného majetku
Obce Častkov požiada.
Čl. 40
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný o zapožičanie hnuteľného majetku Obce Častkov požiadať na Obecnom
úrade v Častkove a to najneskôr pred zapožičaním hnuteľného majetku.
Čl. 41
Oslobodenie
Poplatok za zapožičanie hnuteľného majetku Obce Častkov neplatí:
a/ - Únia žien, FK Častkov, OZ Kvietok, Základná a Materská škola Častkov, DHZ Častkov,
ŠK Častkov a OZ Častkovjané,
b/ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá o zapožičanie hnuteľného majetku Obce Častkov žiada
a zapožičaný hnuteľný majetok bude slúžiť na charitatívne alebo verejnoprospešné účely,
c/ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude oslobodená od poplatku po rozhodnutí starostu
obce.
Čl. 42
Sadzba poplatku
Poplatok za zapožičanie hnuteľného majetku bude adekvátny k dobe zapožičania a bude určený
podľa smernice. Poplatník bude zodpovedný za zapožičaný hnuteľný majetok obce a pri
poškodení majetku, bude musieť škodu uhradiť.
Čl. 43
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný uhradiť poplatok za prenájom hnuteľného majetku obecnému úradu ihneď.
V prípade poškodenia majetku, je poplatník povinný uhradiť škodu ihneď pri odovzdávaní
zapožičaného hnuteľného majetku obce.

ČASŤ ÔSMA
Spoločné ustanovenia
Čl. 44
Sankcie
Ak si poplatník nezaplatí poplatok v stanovenom termíne (čl. 7, 13, 19, 25, 31, 37) zvyšuje sa
mu poplatok za omeškanie platby o 10 %.
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Čl. 45
1. Spôsob platenia poplatkov:
a/ v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Častkove,
b/ zloženkou,
c/ prevodom na účet Obecného úradu Častkov č. 2600679001/5600.
2. Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom sa obec dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
3. Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatkov.
Čl. 46
Obec Častkov môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky
znížiť alebo odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať na
Obecnom úrade v Častkove pred splatnosťou poplatku.
Čl. 47
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o iných odpadoch sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Častkov č. 22015 o iných poplatkoch, ktoré bolo
schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Častkove č. 13 dňa 9.3.2015.
2. Obecné zastupiteľstvo v Častkove sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce
Častkov o iných poplatkoch uznieslo dňa xxxxxxx Uznesením č.xxxxxx.
3. Účinnosť nadobúda dňa xxxxxxxx.

V Častkove 25.11.2019
....................................
Mgr. Eva Černeková
starostka obce Častkov
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