Obec Baloň v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písmena f) zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a prihliadajúc sa na verejno-prospešné výdavky
obce vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevkoch k všeobecne
prospešným výdavkom obce
Čl. I.
Základné ustanovenie
Toto nariadenie svojim obsahom smeruje k plneniu úloh obce a súčasne zabezpečuje
plnenie povinnosti občanov ako aj právnických osôb.

Čl. II.
Rozsah nariadenia

Toto nariadenie sa vzťahuje:
1. na celé územie obce
2. na všetky fyzické a právnické osoby bývajúce v obci a právnické osoby, ktoré tu majú
sídlo
3. na všetky fyzické a právnické osoby zdržujúce sa na území obce alebo obcou
predchádzajúce, bez ohľadu na sídlo organizácie, u ktorej sú v pracovnom alebo inom
pomere.

Čl. III.
Druhy príspevkov

1.
2.
3.
4.
5.

Obec vyberá tieto príspevky
nájomné v budove obecného úrade,
nájomné v budove obecného domu
poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
poplatky za fotokopírovacie služby
poplatok za čistenie obrusov

Čl. IV.
Výška príspevkov
1. Nájomné v budove obecného úradu
- zasadacia sieň:

10,- € /akcia

2. Nájomné v budove obecného domu
- malá zasadacia sieň
- veľká predsieň

20,- €/akcia
17,- €/akcia

- veľká sála
- svadba – miestny obyvateľ, alebo viazanosťou k obci
- svadba – ostatní
- akcie vo veľkej sále – do 50 osôb
- akcie vo veľkej sále nad 50 osôb
- akcie vo veľkej – predaj tovaru a služieb
- zdrav. prednášky vo veľkej sále

3. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
- v pracovných dňoch v dobe od 8.00 hod. do 16.00 hod.

4. Poplatky za fotokopírovacie služby
5. Poplatok za čistenie obrusov

85,- €
266,- €
35,- €
50,- €
20,- €
17,- €

2,00 €/1 hlásenie

0,10 €/ strana
0,15 €/2 strany
0,80 €/obrus

Čl. V.
Oslobodenie od nájomného
1. Nájomné podľa článku IV. bod 2/ neplatia miestne spoločenské organizácie.
Smútočný kar obyvateľov obce je oslobodený od nájomného.
2. Poplatok podľa článku IV. bod 3/ neplatia miestni obyvatelia a miestne spoločenské
organizácie.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Baloni.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Baloni, dňa 15.12.2009, č.
uznesenie 20/2009-B/6.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

V Baloni, dňa .15.12.2009
Frigyes Matus
Starosta obce
Vyvesené: 16.12.2009
Zvesené: 31.12.2009

