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VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

úradná pečiatka
s erbom obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Snežnica v zmysle § 6, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015
o poplatkoch za služby poskytované Obcou Snežnica
§1
Predmet a pôsobnosť VZN
Toto VZN ustanovuje výšky poplatkov za služby, ktoré Obec Snežnica poskytuje:
a) dodávka pitnej vody obecným vodovodom
b) odvedenie znečistených vôd
c) prenájom nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve obce
§2
Poplatok za spotrebu pitnej vody
1. Rodinný dom alebo podnikateľský objekt napojený na obecný vodovod:
a) pre fyzické osoby 0,60 €/m3
b) pre právnické osoby 0,70 €/m3
2. Poplatok podľa je splatný 2x ročne na základe vyúčtovania.
3. Poplatok za pripojenie rodinného domu alebo podnikateľského objektu na obecný vodovod je
100 €/1 prípojka – zahŕňa vodomer + oprávnenie na pripojenie sa k vodovodnému potrubiu Obce
Snežnica.
4. Poplatok za pripojenie podnikateľského objektu s rekreačné chaty na obecný vodovod je 150
€/1 prípojka – zahŕňa vodomer + oprávnenie na pripojenie sa k vodovodnému potrubiu Obce
Snežnica.

§3
Poplatok za odvedenie znečistených vôd
1. Rodinný dom alebo podnikateľský objekt napojený na kanalizáciu a ČOV:
a) pre fyzické osoby 0,50 €/m3
b) pre právnické osoby 0,60 €/m3
2. Poplatok podľa je splatný 2x ročne na základe vyúčtovania.
3. Poplatok za pripojenie rodinného domu na obecnú kanalizáciu a ČOV je 150 €/ prípojka.
4. Poplatok za pripojenie podnikateľského objektu, rekreačné chaty na obecnú kanalizáciu a ČOV
je 200 €/ 1 prípojka.

§4
Poplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov
1. Poplatok za krátkodobé užívanie (prenájom) priestorov v kultúrnom dome obce Snežnica je:
a) Za prenájom na predajné akcie, reklamné a predvádzacie akcie v období od 1.4. do 30.9. 7 € / 1 hod.
b) Za prenájom na predajné akcie, reklamné a predvádzacie akcie v období od 1.10. do 31.3.
(vo vykurovacom období) - 14 € / 1 hod.
c) Za prenájom sály, spoločenskej miestnosti na pohrebné hostiny (kar) – 14 €
d) Za prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, svadbu pre občanov, ktorí majú v obci
trvalý pobyt v období od 1.4. do 30.9. - 50 €
e) Za prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, svadbu pre občanov, ktorí majú v obci
trvalý pobyt v období od 1.10. do 31.3. (vo vykurovacom období) - 70 €
f) Za prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, svadbu pre občanov, ktorí nemajú v obci
trvalý pobyt v období od 1.4. do 30.9. - 100 €
g) Za prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, svadbu pre občanov, ktorí nemajú v obci
trvalý pobyt v období od 1.10. do 31.3. (vo vykurovacom období) - 140 €
h) Za prenájom sály na svadbu s poprávkami (2 dni), pre občanov, ktorí majú v obci trvalý
pobyt v období od 1.4. do 30.9. - 60 €
i) Za prenájom sály na svadbu s poprávkami (2 dni), pre občanov, ktorí majú v obci trvalý
pobyt v období od 1.10. do 31.3. (vo vykurovacom období) - 85 €
j) Za prenájom sály na svadbu s poprávkami (2 dni), pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý
pobyt v období od 1.4. do 30.9. - 140 €
k) Za prenájom sály na svadbu s poprávkami (2 dni), pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý
pobyt v období od 1.10. do 31.3. (vo vykurovacom období) - 170 €
l) Za prenájom sály na svadbu s pečením zákuskov (1 týždeň), pre občanov, ktorí majú
v obci trvalý pobyt v období od 1.4. do 30.9. - 85 €
m) Za prenájom sály na svadbu s pečením zákuskov (1 týždeň), pre občanov, ktorí majú
v obci trvalý pobyt v období od 1.10. do 31.3. - 100 €
n) Za prenájom sály na svadbu s pečením zákuskov (1 týždeň), pre občanov, ktorí nemajú
v obci trvalý pobyt v období od 1.4. do 30.9. - 150 €
o) Za prenájom sály na svadbu s pečením zákuskov (1 týždeň), pre občanov, ktorí nemajú
v obci trvalý pobyt v období od 1.10. do 31.3. - 190 €
p) Za prenájom malej spoločenskej miestnosti na oslavu (životné jubileá a pod.), pre občanov,
ktorí majú v obci trvalý pobyt v období od 1.4. do 30.9. - 30 €
q) Za prenájom malej spoločenskej miestnosti na oslavu (životné jubileá), pre občanov, ktorí
majú trvalý pobyt v obci v období od 1.10. do 31.3. (vo vykurovacom období) 35 €
r) Za prenájom sály na oslavu (životné jubileá), pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci
v období od 01.04. do 30.09. bežného roka - 40 €
s) Za prenájom sály na oslavu (životné jubileá a pod.) pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt
v obci v období od 01.10. do 31.03. (vo vykur. obd.) - 50 €
t) Za prenájom malej spoločenskej miestnosti na oslavu pre občanov, ktorí nemajú trvalý
pobyt v obci v období od 01.04. do 30.09. - 60 €
u) Za prenájom malej spoločenskej miestnosti na oslavu pre občanov, ktorí nemajú trvalý
pobyt v obci v období od 01.10. do 31.03. - 80 €
v) Za prenájom sály na oslavu pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci v období od
01.04. do 30.09. - 70 €

w) Za prenájom sály na oslavu pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci v období od
01.10. do 31.03. (vo vykurovacom období) - 80 €
x) Paušálny poplatok za prenájom sály, malej spoločenskej miestnosti za každý ďalší začatý
deň 15 €
2. Poplatok za užívanie Domu smútku je 3,30 €/1 deň.
3. Poplatok za krátkodobé užívanie (prenájom) priestorov ZŠ s MŠ Snežnica 218 je:
a) za prenájom multifunkčného ihriska žiakom počas vyučovania – bezplatne.
b) za prenájom multifunkčného ihriska na krúžkové činnosti do 16:00 hod. vrátane ŠKD –
bezplatne.
c) Za prenájom multifunkčného ihriska na základe rezervácie po 16:00 hod. a cez víkendy – 5
€/hodina/kolektív – bez osvetlenia.
d) Za prenájom multifunkčného ihriska na základe rezervácie po 16:00 hod. a cez víkendy – 8
€/hodina/kolektív – s osvetlením
e) Za prenájom telocvične bez osvetlenia – 5 €/hodina/kolektív.
f) Za prenájom telocvične s osvetlením – 8 e/hodina/kolektív.
g) Za prenájom posilňovne – jednorazový vstup – 0,50 €/hodina/osoba.
h) Prenájom priestorov v budove základnej a materskej školy – 10 €/hodina.

§5
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Snežnici sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia
na svojom zasadnutí dňa 14.12.2015 uznesením č.63.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2016 okrem § 1 a § 2, ktoré nadobúdajú účinnosť
dňa 01.04.2015.
3. Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 a Dodatok č.1 k VZN č. 9/2012
o službách a pracovných úkonoch

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

