
Obecné zastupiteľstvo v Oreskom na základe § 4 ods.c Zákona SNR č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení vydáva pre územie obce Oreské toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2008
o poplatkoch vyberaných obcou

§1 
Úvodné ustanovenia

Toto Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky a sadzby poplatkov vyberaných obcou na území 1. 
obce Oreské.
Druhy poplatkov:2. 

poplatok za prenájom spoločenskej miestnostic) 
poplatok za užívanie domu smútkud) 
poplatok za zápisné do knižnicee) 
poplatok za relácie v obecnom rozhlasef) 
poplatok za zapožičanie strojov a riadovg) 
poplatok cintorínskyh) 
poplatok za ohlásenie drobnej stavbyi) 
poplatok zo vstupnéhoj) 
poplatok za potvrdenie, prehláseniek) 
poplatok za vypracovanie čestného vyhlásenia a splnomocnenial) 

§2
Poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti

Poplatky za užívanie spoločenskej miestnosti pri kultúrno-spoločenských akciách:1. 
svadba – domáci občania: 132,78 € ▪

 – cudzí občania: 165,97 €
pohostenie pred svadbou (po svadbe), ak sa svadba konala v inom zariadení mimo obce: 66,39 € ▪
zábava, diskotéka: 33,19 € ▪
rodinné oslavy: 33,19 € ▪
pohostenie po pohrebe: 16,60 € ▪
podnikateľské aktivity: 9,96 €/hod. ▪
ples: 43,15 € ▪

Občanom obce, ktorí poskytli dobrovoľný príspevok na zakúpenie zariadenia / stoly a stoličky/ bude popla-2. 
tok uvedený v §2 odst.1 odpočítaný od poplatku za užívanie spoločenskej miestnosti.

§3
Poplatok za užívanie domu smútku

Poplatok za užívanie domu smútku pri pohrebe: 16,60 €1. 

§4
Poplatok za zápis do obecnej knižnice

Ročný poplatok za zápis do knižnice:1. 
deti 0,33 € ▪
dospelí 0,66€ ▪



§5
Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase

Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase: 1,66 €1. 

§6
Poplatok za zapožičanie strojov a riadu

Miešačka 250 l: 4,98 €/deň1. 
Miešačka 150 l: 3,32 €/deň2. 
Riad a zariadenie zo spoločenskej miestnosti: 0,03 €3. 

§7
Cintorínsky poplatok

Ročný poplatok za úpravu a údržbu obecného cintorína: 2,66 €1. 

§8
Poplatok za ohlásenie drobnej stavby

Poplatok za ohlásenie drobnej stavby / nie garáž/: 3,32 eura1. 

§9
Poplatok zo vstupného

Poplatok zo vstupného vo výške 5% z vybraného vstupného1. 

§10
Poplatok za potvrdenie, prehlásenie, splnomocnenie

Poplatok za potvrdenie: 1,66 €1. 
Poplatok za prehlásenie: 1,66 €2. 
Poplatok za čestné vyhlásenie: 1,66 €3. 
Poplatok za splnomocnenie: 1,66, €4. 

Záverečné ustanovenia

Príjem z poplatkov vybraných obcou je príjmom rozpočtu obce Oreské.1. 
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce Oreské sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Oreskom dňa 2. 
12. 12. 2008.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN obce Oreské č. 5/2005.3. 
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009.4. 

V Oreskom dňa 12. 12. 2008
 Milan Havrilčák
 starosta obce


