
Obec Hertník v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov        
 

                                                                  v y d á v a  
 

                                                           
VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE  7/2022   

o miestnych poplatkoch 
na území obce HERTNÍK 

 

§ 1  

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky 

ukladania miestnych poplatkov na území obce Hertník. 

(2) Obec Hertník na svojom území ukladá tieto miestne poplatky: 

a) poplatok za vydanie potvrdenia                                  2,00  EUR 

b) poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase                           3,00  EUR 

c)   poplatok za kopírovacie práce jedna strana                                         0,15  EUR  

obojstranná kópia                                                                                 0,20  EUR 

d)  poplatok za scanovanie                                                                      0,20  EUR 

e)  tlačiarenské služby – vytlačenie  1 strany                                              0,20  EUR 

f)  poplatok za ubytovanie noc/osoba v lete                                   12,00  EUR       

noc/osoba v zime                                                12,00  EUR       

g)   poplatok za prenájom budov, priestorov a objektov                    

- prenájom spoločenskej miestnosti v Turistickej                        

  ubytovni, prenájom zasadačky na OcÚ,                                       

  prenájom salónika v sále KD                                                             25,00  EUR          

-  prenájom sály KD (svadba miest. občania)                                      70,00  EUR    

-  prenájom sály KD  (svadba cudzí občania)                                    200,00  EUR    

- prenájom sály KD (kar, rod.  oslavy miest. občania)                        50,00  EUR     

- prenájom sály KD (kar, rod.  oslavy cudzí. občania)                      100,00  EUR 

- prenájom sály KD (predajné akcie)                                                 150,00  EUR   

      - prenájom vestibulu KD (predajné akcie)                                           80,00  EUR    

  

h)   poplatky za vypožičanie riadu, stolov, stoličiek, obrusov a návlekov na stoličky    

      - prenájom riadu   na svadby   ( do 100 osôb)                                       30,00  EUR    

                                                      ( nad 100 osôb)                                      50,00  EUR     

- prenájom riadu na kar a rodinné oslavy                                              20,00  EUR  

      - poplatok za vypožičanie  - stoličiek (1 ks)                                            0,20  EUR 

                                                  - stôl (1 ks)             0,70  EUR                                                               

     - poplatok za vypožičanie obrusov  (1 ks)                                                0,30  EUR  

     - požičanie návlekov na stoličky pre našich občanov (1 ks)                     1,30  EUR    

     - požičanie návlekov na stoličky pre cudzích občanov (1 ks)                 



 - požičanie banketovej  sukne na stôl  za 1 bm                                          1,00  EUR    

 

                                                

 i) poplatky za energie pre prenájme sály KD 

     -  elektrická energia 1 kw                                                       0,70  EUR/cenník     

dodavateľa/ 

     -  zemný plyn 1 m3                                                                                   0,90  EUR/cenník 

dodavateľa/ 

     -  stočné 1 m3                                                                                            0,6158  EUR 

j)    poplatok – zakúpenie známky pre psa                                                     3,00  EUR 

k)   cintorínske poplatky                                                                                20,00  EUR 

l)    nájom hrobu na 20 rokov (1,00 EUR na 1 rok)                                       20,00  EUR 

m)  nájom jedného miesta v urnovej stene  na 35 rokov                                500,00  EUR 

n) ročný poplatok za vypožičiavanie kníh v miestnej knižnici  

                                                                                   -      deti                         0,50   EUR   

                                                                             - dospelí                         1,00  EUR    

 

 (3) Správu poplatku vykonáva Obec Hertník, v mene ktorej vystupuje starosta obce. 

      Administratívnu stránku správy poplatku vykonáva obecný úrad. 

 

(4) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva správca poplatku, oddelenie     

      zabezpečujúce súčinnosť a hlavný kontrolór obce. 

 

(5)  Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne OcÚ Hertník. 

§ 2 

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa    

      na  zákon   SNR   č.  511/1992  Zb.   o  správe    daní   a  poplatkov   v znení     neskorších   

      predpisov. 

 

(2) Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2022 zo dňa 11. februára 2022 

   
 

 (3) Zmeny a   doplnky  tohto  všeobecne  záväzného    nariadenia  schvaľuje Obecné  zastupi- 

       teľstvo v Hertníku. 

 (4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2023. 

 

                   

                                                                   Ing. Jozef Semanek 

                                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Hertník:  23.11.2022 

Zvesené z úradnej tabule  Obce Hertník:     12.12.2022 


