VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci B A R A dňa: 15.12.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2022

Obecné zastupiteľstvo v B A R E na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenie
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a pre územie obce BARA toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉHO

NARIADENIA

č. 2 / 2021

o miestnych poplatkoch na území obce BARA

Čl. 1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti
o výške poplatkov za poskytované služby na území obce, za prenájom priestorov, výšku
úhrady za pobyt dieťaťa v Materskej škole - Óvoda SVJM a cenu stravného vo výdajnej
jedálni Materskej školy - Óvoda SVJM v obci Bara.

Čl. 2.
Prehľad jednotlivých poplatkov

2.1. Poplatok za rozhlasové relácie:
Poplatok:

pre občanov obce
pre podnikateľov
smútočný oznam

1,- €
2,- €
bez poplatku

2.2. Poplatok za rozmnožovanie, fax a potvrdenie:
Rozmnožovacie práce: jedna strana
obojstranne
Fax:
jedna strana
Potvrdenie:
jedna strana

0,15.- €
0,20.- €
0,50.- €
2.- €

2.3. Cintorínske poplatky a dom smútku:
a./ Cintorínsky poplatok za jedno hrobové miesto

7.- €

b./ Poplatky v dome smútku:
- chladiareň za každý začatý deň
5.- €
- bdenie s vykurovaním
7.- €
- bdenie bez vykurovania
5.- €
- poplatok za užívanie domu smútku počas pohrebu 5.- €
c./ Poplatok za užívanie el. energie z domu smútku pri
úprave hrobu za každý začatý deň

5.- €

2.4. Poplatky za užívanie kultúrneho domu:
a./ Poplatok na 24 hodín: pre občanov obce
pre cudzích občanov
humanitné akcie pre občanov obce

50€
100€
20€

b./ Poplatok za vypožičanie: stolov z kultúrneho domu za 1 ks
0,50€
stoličiek z kultúrneho domu za 1 ks 0,10€

2.5. Poplatky za užívanie kultúrno - spoločenského centra:
Poplatok na 24 hodín pre občanov obce: rodinné oslavy 40€
humanitné akcie 20€
vzdelávacie akcie 20€

2.6. Poplatky za užívanie komunitného centra:
Poplatok na 24 hodín pre občanov obce: rodinné oslavy 40€
humanitné akcie 20€
vzdelávacie akcie 20€

2.7. Poplatok na čiastočné úhradu výdavkov na pobyt v Materskej škole - Óvoda SVJM
a/ Poplatok za jedno dieťa/mesiac 6,00€
b/ Poplatok v materskej škole sa podľa § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. neuhrádza za
dieťa:
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2.8. Poplatok za stravu vo výdajnej jedálni MŠ - Óvoda SVJM v Bare.

Stravníci
Materská škola
Zamestnanci

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

0,34 €

0,80 €

0,23 €

1,37 €

1,14 €

-

1,14 €

-

Čl. 3.
Záverečné ustanovenia
1.1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Bara sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Bare dňa 13.12.2021, uznesenie č. 5/19/2021.
1.2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenia obce Bara o úhradách za poskytované služby obcou zo dňa 07.12.2011.

Čl. 4.
Účinnosť
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022 .
Návrh zverejnený: 26.11.2021
Návrh zvesený: 10.12.2021

..............................
Mgr. Ľudovít Sütő
Starosta obce

