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Obecné
zastupiteľstvo vo Veľkom Folkmari na základe zákona SNR
č.544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie o
miestnych poplatkoch
na území Obce Veľký Folkmar
č. 3/2017
s platnosťou od 01. 01. 2018
Článok I.
Všeobecné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje druhy miestnych poplatkov,
ktoré sa vyberajú v obci Veľký Folkmar, jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik
povinnosti platenia poplatkov, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť, splatnosť poplatkov,
spôsob, formu a miesto platenia poplatkov ako aj ďalšie náležitosti vyberania poplatkov.

Článok II.
Rozsah platnosti
Miestne poplatky podľa VZN sa vyberajú na spravovanom území, ktorým je celé územie
katastra Obce Veľký Folkmar. Vzťahujú sa na fyzické a právnické osoby, ktoré sa združujú
alebo podnikajú na územíObce Veľký Folkmar.

Článok III
Vymedzenie druhu poplatkov
Obec Veľký Folkmar na spravovanom území vyberá tieto poplatky:
- poplatok za užívanie satelitného káblového rozvodu
- poplatok za zriadenie prípojky k satelitnému káblovému rozvodu
- poplatok za vodné
- poplatok za užívanie kultúrnych miestností t.j. kultúrneho domu,
zasadačky v priestoroch obecného úradu a hospodárskom pavilóne
- poplatok za užívanie miestneho rozhlasu
- poplatok za dočasné parkovanie na vyhradených priestranstvách

Článok IV
Poplatok za užívanie satelitného káblového rozvodu
1. Platí právnická osoba, ktorá je užívateľom satelitného káblového
rozvodu a domácnosť, ktorá je napojená na tento rozvod.
2. Sadzba poplatku je 40,- EUR ročne, t.j. 10,- EUR štvrťročne pre každú

domácnosť napojenú na tento rozvod.
3. Poplatok sa platí v hotovosti na obecnom úrade.

Článok V
Poplatok za zriadenie prípojky k satelitnému káblovému rozvodu
1. Platí právnická a fyzická osoba, ktorá požiada Obecný úrad vo Veľkom
Folkmari o zriadenie prípojky.
2. Výška poplatku je50,- EUR na jednu prípojku.
3. Poplatok sa platí na Obecnom úrade v hotovosti pred zapojením
káblovej televízie.

Článok VI
Poplatok za vodné a stočné
1.Platí každá domácnosť a právnická osoba podľa skutočnej spotreby, ktorú eviduje
vodomer.
2.Prvý vodomer pre domácnosť ide na náklady obce. Pri výmene vodomeru pre poškodenie
cenu vodomeru už hradí domácnosť v plnej výške.
3.Sadzba poplatku je :
a) poplatok za vodné pre fyzické osoby je 0,46 EUR za m3
b) poplatok za vodné pre právnické osoby je vo výške 0,46 EUR za m3
4.Poplatok sa platí priamo do pokladne Obce Veľký Folkmar.

Článok VII
Poplatok za užívanie kultúrnych miestností t.j. kultúrneho domu,
zasadačky v priestoroch obecného úradu a hospodárskeho pavilónu
1.

Sadzba poplatku za užívanie kultúrnych miestností je nasledovná:
a) za priestory v KD pri usporiadaní karu 15,- EURbez poplatku za
požičanie riadu
b) za priestory v KD pri usporiadaní plesov a svadieb 50,- EUR pre miestne
podnikateľské subjekty,organizácie a pre domácich občanov a 70,- EURpre
cudzie podnikateľské subjekty a pre cudzích občanov.
c) diskotéky budú povolené iba v ojedinelých prípadoch pri zabezpečení dôslednej
poriadkovej a bezpečnostnej služby zo strany usporiadateľa.
d) pri všetkých akciách bude spoplatnený skutočný odber elektrickej

2.

energie, plynu a vody.
e) za priestory v KD pri životných jubileách poplatok je 17,- EUR
f) za priestory v zasadačke obecného úradu poplatok činí 10,- EUR
g) za priestory v budove HP poplatok10,- EUR
Poplatok sa platí na Obecnom úrade vo Veľkom Folkmari v hotovosti .

Článok VIII
Poplatok za užívanie miestneho rozhlasu
1.
2.
3.

Poplatok platia fyzické aj právnické osoby, ktoré použijú miestnyrozhlas.
Sadzba poplatku je 2,- EURÁ za jednu reláciu.
Poplatok sa platí na obecnom úrade vo Veľkom Folkmari v hotovosti.

Článok IX
Dočasné parkovanie na vyhradených priestranstvách
1. Poplatok za dočasné parkovanie na vyhradených priestranstvách vo výške 1,- EUR
za 1 vozidlo/deň.

Článok X
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ak nebudú poplatky zaplatené včas a v správnej výške obec môže
pristúpiť k navýšeniu poplatkov.
2. Na konanie vo veci nezaplatenia poplatkov sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky č. 16/62
Zb. , 71/67 Zb. a 369/90 v znení neskorších predpisov a úprav.
3. Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch poplatky
znížiť alebo odpustiť
4. Kontrolu na dodržiavanie ustanovení VZN vykonáva hl. kontrolór obce.
5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veľký Folkmar sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo vo Veľkom Folkmari dňa 09. 12. 2016 uznesením č.58-12/2016.
6. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Veľký Folkmar č. 2/2015 zo dňa 15. 12. 2015 o miestnych poplatkoch.

Vo Veľkom Folkmari dňa 13. 12. 2016

Milan Grega

starostaobce

