OBEC NEMCE
Obec Nemce, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 2. zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom
zriadení“), v súlade s ustanoveniami §69 odsek 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny (ďalej aj „zákon o ochrane prírody“) a §63 odsek 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) (ďalej aj „vodný zákon“) vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2021
o úhradách stanovených Obcou Nemce za služby občanom
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemce v zmysle zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Č l á n o k I.
Úhrada za užívanie priestorov kultúrneho domu
1)Za užívanie priestorov kultúrneho domu platí fyzická alebo právnická osoba, alebo
organizácia, ktorá použije priestory kultúrneho domu na určité účely /rodinné udalosti,
schôdze, kultúrne podujatia, prezentačné akcie a pod./
Veľká zasadačka – sála: - leto /od 1.5. do 30.9./ ........................................... 25,- €
Veľká zasadačka – sála: - zima /od 1.10. do 30.4./ ....................................... 35,- €
2) Za poskytnutie riadu, príborov, pohárov a iného inventáru pri akcii je poplatok 5,- €.
V prípade poškodenia zapožičaného inventáru zaplatí nájomca úhradu podľa účtovného stavu.
Obrusy sú poskytnuté bez poplatku. Musia byť najneskôr do 7 dní po akcii odovzdané
vypraté a vyžehlené.
3) Priestory kultúrneho domu pre činnosť registrovaných spolkov a združení pôsobiacich na
území Obce Nemce sú bez úhrady.
(Výstavy, športové cvičenia, schôdzková činnosť, prednášky a iné akcie, ktoré nie sú
zamerané na zárobkovú činnosť).
4) Priestory kultúrneho domu pre Cirkevný zbor e. a. v. Banská Bystrica, fília Nemce 1x
mesačne na Služby Božie v trvaní 1 hodina sa poskytnú bez úhrady. ( V prípade obecnej
akcie v termíne konania Služieb Božích má prednostné právo obec ).

Č l á n o k II.
Úhrada za kopírovanie listín
1) Platí fyzická, právnická osoba alebo organizácia za kopírovanie listín a dokladov na
kopírovacích strojoch obecného úradu:
- kopírovanie formátu A4 z jednej strany ................................................. á 0,10 €
- kopírovanie formátu A4 obojstranne ...................................................... á 0,20 €
2) Kopírovanie listín, petícií a iných materiálov, ktoré sú svojím obsahom v rozpore
s platnými zákonmi a predpismi alebo etikou je zakázané.

Č l á n o k III.
Úhrada za vyhlásenie miestnym rozhlasom
1) Platí fyzická osoba, právnická osoba alebo organizácia za vyhlásenie oznamu v miestnom
rozhlase.
2) Za vyhlásenie sa neplatí v týchto prípadoch:
- vyhlásenie udalosti havarijného alebo všeobecne ohrozujúceho charakteru
- oznámenie o mieste a čase poslednej rozlúčky so zomrelým občanom obce
- všeobecné oznámenia úradu voči občanom obce.
- registrované spolky a občianske združenia pôsobiace na území obce za vyhlásenie
oznamov ( členské schôdze, akcie a pod.)
3) Za vyhlásenie oznamu sa stanovuje nasledovne:
- za 1 – 3 vyhlásenia toho istého oznamu v pracovné dni ........................... 1,- €

Č l á n o k IV.
Úhrada za ambulantný predaj
Poplatok za ambulantný predaj tovaru alebo za predaj na trhových miestach obce......... 3,- €

Č l á n o k V.
Ostatné úhrady
Náhradná známka pre psa ................................................................................................... 1,-€

Č l á n o k VI.
Cintorínske poplatky
Za prenájom nového hrobového miesta na uloženie zosnulého občana na cintoríne
- miesto pre jeden hrob ....................................................................... 20,- € na 10 rokov
- miesto pre dva hroby / dvojhrob/ ..................................................... 30,- € na 10 rokov
- vybudovanie pomníka na uloženie urny v urnovom háji ................. 20,- € na 10 rokov
- poplatok za stavebné práce na cintoríne ........................................... 5,- €
Na obecnom cintoríne môžu byť pochovaní len občania s trvalým pobytom v obci Nemce.

Výnimku môže udeliť starostka obce.

Č l á n o k VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Úhrady stanovené týmto všeobecne záväzným nariadením sú splatné najneskôr 3 dní po
poskytnutí, resp. vrátení poskytnutého inventáru alebo služby a to priamo do pokladne
obecného úradu.
2) Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia bude posudzované v zmysle zák. NR SR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.
3) V individuálnych prípadoch môže starosta obce poplatok za úhradu znížiť alebo odpustiť.
4) Ruší sa v plnom znení – VZN Obce Nemce o úhradách stanovených Obcou Nemce za
služby občanom č. 4/2014 z 30.10.2014.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Nemce bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva Obce Nemce dňa 02.09.2021 uznesením č. 205/2021 a nadobúda účinnosť
dňom 1. októbra 2021.

Alena Krajňáková
starostka obce Nemce
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