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Obec Vysoká nad Kysucou 
 

                                                                             

 
 

Všeobecne - záväzné nariadenie č. 2/2017  
o poplatkoch za služby  

poskytované obcou Vysoká nad Kysucou 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh VZN 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 11. 06. 2017 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 11. 06. 2017 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 11. 06. 2017 
Ukončenie pripomienkového konania: 27. 06. 2017 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 27. 06. 2017 
 

Schválené VZN 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
uznesením č. 4/2017-9 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 9 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 28. 06. 2017 
Zvesené z úradnej tabule:  13. 07. 2017 
VZN nadobúda účinnosť: 12. 07. 2017 
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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou podľa §6 a §11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov    
 

v y d á v a     t o t o 
 

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za služby  
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou (ďalej len „VZN“) 

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1) Toto  VZN upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov za služby v obci 

Vysoká nad Kysucou. 
2) Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie, 

alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 
3) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou, 

v hotovosti do pokladne obce. 
4) Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri 

poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka obce potvrdenie o zaplatení poplatku.  
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

§ 2 
Správa poplatkov 

 
1) Správu poplatkov za služby v k.ú. Vysoká nad Kysucou vykonáva Obecný úrad vo 

Vysokej nad Kysucou. 
 

 
TRETIA ČASŤ 

                                                                 
§ 3 

Druh poplatku 
 

1) V obci Vysoká nad Kysucou sa budú vyberať tieto poplatky za služby: 
A. Kopírovanie, skenovanie,  
B. Laminovanie, hrebeňová väzba  
C. Poplatok za cintorínske služby 
D. Poplatok a využitie miestneho rozhlasu 
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E. Obecná knižnica 
F. Výmena KUKA nádoby 
G. Poplatok za využitie práce stroja formou zápožičky 
H. Poplatok za prenajaté priestory (za 1m2) 
I. Poplatok za využitie sály kultúrneho domu 
J. Poplatok za ostatné úkony vykonávané Obecným úradom vo Vysokej nad 

Kysucou 
 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

 
§4 

Výška poplatku a splatnosť 
 

A.  Kopírovanie: 
 
1) Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie a 

skenovanie. 
 

Formát A4 jednostranne 0,10 €   
Formát A4 obojstranne 0,17 € 
Formát A3  jednostranne                                                               0,13 €                
Formát A3 obojstranne                                                                  0,23 € 
Fotokópia mapy formát A4                                                                         0,33 €      
Fotokópia mapy formát A3                                                                         0,50 €   
Skenovanie  formát A4 jednostranne                                                         1,00 €   
Skenovanie  formát A4 – každá ďalšia strana                                            0,50 €                                                            

 
2) Poplatky vyberá obecný úrad ihneď  po kopírovaní, skenovaní a e-mailovaní. 

 
 

  B.  Laminovanie, hrebeňová väzba 
 

1) Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí laminovanie 
a hrebeňovú väzbu dokumentov. 
 

Laminovanie:  
 

Formát 54 x 86 mm                             0,17 €   
Formát 80 x 110 mm 0,27 € 
Formát 11 x 154 mm (A6)                                                                                         0,33 €                
Formát 154 x 216 mm (A5)                         0,50 € 
Formát 216 x 303 mm (A4)                        0,83 €      
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Hrebeňová väzba (hrebeň, pevná spodná strana a vrchná priehľadná strana): 

 

Väzba s hrebeňom o priemere 8 mm                    0,70 €/ks 
Väzba s hrebeňom o priemere 10 mm                  0,75 €/ks 
Väzba s hrebeňom o priemere 16 mm                  0,85 €/ks 
Väzba s hrebeňom o priemere 19 mm                 1,00 €/ks 
Väzba s hrebeňom o priemere 24 mm                 1,20 €/ks 

 
 

C. Poplatok za cintorínske služby: 
 

1) Poplatok za prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov 
              

Jednohrob 17,00 € 
Dvojhrob 34,00 € 
Trojhrob 51,00 € 
Štvorhrob 67,00 € 
Hrobka 50,00 € 
Dvojhrobka 100,00 € 
Trojhrobka 150,00 € 
Detský hrob 10,00 € 
Urna                      10,00 € 

          
2) Výkop hrobu a následné zahrnutie: letné obdobie (1.4.-30.11.)                  65,00 €  

                                                                    zimné obdobie                                      75,00 € 
 

3) Výkop detského hrobu a následné zahrnutie: letné obdobie (1.4.-30.11.)   24,00 € 
                                                                                    zimné obdobie                      34,00 € 
 

4) Výkop, uloženie následné zahrnutie urny: letné obdobie(1.4.-30.11.)        18,00 €                
                                                                                zimné obdobie                         28,00 € 
 

5) Pohrebný obrad v Dome nádeje bez pochovania zomrelého na pohrebisku  20,00 €                
 

6) Debnenie koruny hrobu                                                                                 2,00 € 
 

7) Vykrytie stien hrobu plátnom                     2,00 € 
 

8) Osadenie kríža                                                                                               1,50 € 
 

9) Vysekávanie a odvoz kameňa z hrobu                                                         10,00 € 
 

10)  Očistenie pomníka od hliny (v mieste kopania i vedľajší)                           5,00 € 
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11)  Odloženie poklopu pri výkope                                                                     5,00 € 

 
12)  Odloženie poklopu, vyčistenie hrobu, pochovanie, spiatočné uloženie a vymazanie                                                                                              

20,00 € 
 

13)  Úprava hrobu po prvom poklese                10,00 € 
 

14)  Obhliadka miesta výkopu hrobu, vymeranie                                              5,00 € 
 

15)  Poplatok za umiestnenie v Dome nádeje (za každý začatý deň): 
                                                    - bez použitia chladiarenského zariadenia     2,50 € 

                                                          - s použitím chladiarenského zariadenia        4,00 € 
 
 
D. Poplatok za využitie miestneho rozhlasu 
       

Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o športových 
a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných obcou. Ďalej sú to oznamy vo verejnom 
záujme – vrátane smútočných oznámení a blahoželaní. Obec si vyhradzuje právo výberu 
hudobnej produkcie. Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase. 
Organizácie pôsobiace v obci v obci v zmysle Čl. 3 bod 1. písm. b) Zásad prenajímania 
a užívania priestorov kultúrneho domu majú hlásenie v obecnom rozhlase zdarma. 
 

Komerčný oznam 5,00 € 
Súkromný oznam 3,00 € 
Úmrtie + x zdarma následne 2,00 € 

 
Blahoželanie k narodeninám sa vyhlasuje až od 50. rokov života. 

 
E. Obecná knižnice 
 

1) Ročné zápisné:                                       
 

Dospelí 1,50 € 
Deti 1,00 € 
Dôchodovia 0,00 € 

 
 
F. Výmena KUKA nádoby 
 

1) Poplatok za výmenu KUKA nádoby na komunálny odpad je vo výške nákupnej ceny 
KUKA nádoby. 
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2) Poplatok je splatný pri prevzatí KUKA nádoby na komunálny odpad. 
 
 
G. Poplatok za využitie práce stroja formou zápožičky 
 

1) Doprava obecným traktorom VALTRA A92: 
 

Preprava materiálu 20,00 €/Mth  
Stojné (nakládka, vykládka) za 1 min. čakacej doby 0,10 €/min. 

         
2) Rozorávanie snehu                                                                              24,00 €/Mth 

 
 
H. Poplatok za prenajaté priestory: 
 

1) Predajná a administratívna činnosť, poskytovanie služieb                     10,00 €/m2 
2) Skladové priestory                                                                                    6,70 €/m2 
3) Spoločné priestory (chodby, schodištia a WC)                                        6,70 €/m2 

 

Obecné zastupiteľstvo si vymedzuje právo riešiť výšku nájomného za niektoré 
prevádzkové priestory individuálne! 

 
 
I. Poplatok za využitie sály kultúrneho domu: 
 

1) Zábavy a iné akcie poriadané organizáciami pôsobiacimi v obci v zmysle Čl. 3 bod 1. 
písm. b) Zásad prenajímania a užívania priestorov kultúrneho domu (+ upratať) 
                                                                                                                     0,00 € 
 

2) Zábava, ples - sála + vestibul (+ upratať) 
 

Letné obdobie 70,00 € 
Vykurovacie obdobie 120,00 € 

 
3) Stužková a výročné školské stretnutia (+ upratať)    

 

Letné obdobie 50,00 € 
Vykurovacie obdobie 100,00 € 

 
4) Svadobná hostina - sála + vestibul (+ upratať)  

 

Letné obdobie 70,00 € 
Vykurovacie obdobie 120,00 € 

Ak je aspoň jeden z novomanželov obyvateľom obce Vysoká nad Kysucou, poskytuje 
sa zľava z prenájmu vo výške 20 €. 
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5) Konanie karov 

 

sála + vestibul (+ upratať)                                                 25,00 € 
sála bez vestibulu (+ upratať)                                           20,00 € 

 
6) Rodinná oslava - sála + vestibul (+ upratať)    

 

Letné obdobie 30,00 € 
Vykurovacie obdobie 45,00 € 

 
7) Rodinná oslava - sála bez vestibulu (+ upratať)  

 

Letné obdobie 25,00 € 
Vykurovacie obdobie 40,00 € 

 
8) Predaj, reklamné a komerčné účely, schôdze, semináre, prezentácie 

 

Letné obdobie 35,00 € 
Vykurovacie obdobie 70,00 € 

 
9)  Zapožičanie bieleho návleku na stoličku                                                     3,00 € 
 
10)  Prenajatie kuchynky                  20,00 € 

 
11)  Prenajatie vestibulu (samostatne bez sály )                                                10,00 € 

 
Poplatok za prenajaté priestory sa vyberá pri uzatvorení nájomnej zmluvy. Náklady 
spojené s odstránením spôsobených škôd musí nájomca uhradiť v plnej výške, alebo na 
vlastné náklady odstrániť.  

 
 
J. Poplatky za ostatné úkony vykonávané obecným úradom 
 

1) Upozornenie na neplnenie si daňovej  a poplatkovej povinnosti  1. výzva        3,00 € 
 

2) Upozornenie na neplnenie si daňovej  a poplatkovej povinnosti  exekučná  
výzva                                                                                                                   6,50 € 

 
3) Vydanie súhlasu na prechodné uzatvorenie predajne alebo prevádzky              0,50 €       
 
4) Vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v predajni                                   3,00 €   
     
5) Vydanie rozhodnutia o zmene predajnej doby v predajni                                   0,50 €     
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PIATA ČASŤ 

§ 5 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou. 
 

2. Toto VZN č. 2/2017 prijalo Obecné zastipiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou              
dňa 27. 06. 2017 uznesením č. 4/2017-9 a nadobúda účinnosť dňa 12. 07. 2017. 

 
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2012 o správnych poplatkoch 

a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou schváleného 
uznesením OZ Vysoká nad Kysucou č. 6-3/2012 zo dňa 29. 05. 2012.   

 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, dňa  28. 06. 2017 
 
 
 
                                                                                           Mgr. Anton Varecha 
                                                                                              starosta obce 


