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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
vydáva

toto

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

§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.

§2
Správa poplatkov
1) Správu poplatkov za služby v k.ú. Vysoká nad Kysucou vykonáva Obecný úrad vo
Vysokej nad Kysucou.

§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
E. Obecná knižnica
F. Výmena KUKA nádoby
G. Poplatok za využitie práce stroja
H. Poplatok za ostatné úkony vykonávané Obecným úradom vo Vysokej nad
Kysucou
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§4
Výška poplatku a splatnosť
A. Kopírovanie:
1) Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie a
skenovanie.
Formát A4 jednostranne
Formát A4 obojstranne
Formát A3 jednostranne
Formát A3 obojstranne
Fotokópia mapy formát A4
Fotokópia mapy formát A3
Skenovanie formát A4 jednostranne
Skenovanie formát A4 – každá ďalšia strana

0,10 €
0,17 €
0,13 €
0,23 €
0,33 €
0,50 €
1,00 €
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
Formát 80 x 110 mm
Formát 11 x 154 mm (A6)
Formát 154 x 216 mm (A5)
Formát 216 x 303 mm (A4)

0,17 €
0,27 €
0,33 €
0,50 €
0,83 €

Hrebeňová väzba (hrebeň, pevná spodná strana a vrchná priehľadná strana):
Väzba s hrebeňom o priemere 8 mm
Väzba s hrebeňom o priemere 10 mm
Väzba s hrebeňom o priemere 16 mm
Väzba s hrebeňom o priemere 19 mm
Väzba s hrebeňom o priemere 24 mm
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0,70 €/ks
0,75 €/ks
0,85 €/ks
1,00 €/ks
1,20 €/ks

C. Poplatok za cintorínske služby:
1) Poplatok za prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov
Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob
Štvorhrob
Hrobka
Dvojhrobka
Trojhrobka
Detský hrob
Urna

17,00 €
34,00 €
51,00 €
67,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
10,00 €
10,00 €

2) Výkop hrobu a následné zahrnutie: letné obdobie (1.4.-30.11.)
zimné obdobie

80,00 €
100,00 €

3) Výkop detského hrobu a následné zahrnutie: letné obdobie (1.4.-30.11.) 30,00 €
zimné obdobie
40,00 €
4) Výkop, uloženie následné zahrnutie urny: letné obdobie(1.4.-30.11.)
zimné obdobie

20,00 €
30,00 €

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

5,00 €

7) Vykrytie stien hrobu plátnom

5,00 €

8) Osadenie kríža

2,00 €

9) Vysekávanie a odvoz kameňa z hrobu

15,00 €

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

5,00 €
10,00 €

12) Odloženie poklopu, vyčistenie hrobu, pochovanie, spiatočné uloženie a vymazanie
30,00 €
13) Úprava hrobu po prvom poklese

10,00 €

14) Obhliadka miesta výkopu hrobu, vymeranie

5,00 €
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15) Poplatok za umiestnenie v Dome nádeje (za každý začatý deň):
- bez použitia chladiarenského zariadenia
- s použitím chladiarenského zariadenia

3,00 €
5,00 €

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
Súkromný oznam
Úmrtie + x zdarma následne

5,00 €
3,00 €
2,00 €

Blahoželanie k narodeninám sa vyhlasuje až od 50. rokov života.
E. Obecná knižnica
1) Ročné zápisné:
Dospelí
Deti
Dôchodovia

1,50 €
1,00 €
0,00 €

F. Výmena KUKA nádoby
1) Poplatok za výmenu KUKA nádoby na komunálny odpad je vo výške nákupnej ceny
KUKA nádoby.
2) Poplatok je splatný pri prevzatí KUKA nádoby na komunálny odpad.

G. Poplatok za využitie práce stroja
1) Doprava obecným traktorom VALTRA A92:
Preprava materiálu
Stojné (nakládka, vykládka) za 1 min. čakacej doby
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24,00 €/Mth
0,20 €/min.

2) Rozorávanie snehu

24,00 €/Mth

H. 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 €

6) Zisťovanie vlastníkov pozemkov, máp, tlač neoficiálnych LV

0,10 €/formát A4

7) Vyznačovanie pozemkov na vyhotovených fotokópiách (za každú začatú hodinu)
7,00 €/hod.
8) Vyjadrenie Obce Vysoká nad Kysucou podľa § 63 zák. NR SR č. 323/1992 Zb. z.
o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov k vyjadreniu osvedčenia
vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
2 €/za každých 5 začatých položiek vyjadrenia

§7
Zrušovacie ustanovenia
1.

Týmto VZN sa ruší Všeobecne – záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za služby
vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou, ktoré bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 27. 06. 2017 uznesením číslo 4/2017-9.

2.

Týmto VZN sa ruší Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017
o poplatkoch za služby vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou, ktorý bol schválený
Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 12. 03. 2018 uznesením číslo
1/2018-5.

6

§8
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou.
2. Toto VZN č. 6/2021 prijalo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou
dňa 18. 06. 2021 uznesením č. 4/2021-11a nadobúda účinnosť dňa 02. 07. 2021.

Mgr. Anton Varecha
starosta obce
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