
 
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE  

obce PROSAČOV 
 

č. 003/2011 
o miestnych poplatkoch 

 
Obec Prosačov na základe zákona č. 369/1990 Zb. O Obecnom zriadení v znení  neskorších 
predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie: 
 
 

Všeobecné ustanovenia 
§ 1 

 
Obec Prosačov vyberá tieto miestne poplatky: 

 z prenajatia obecných priestorov  
 za vyhlásenie v obecnom rozhlase 
 

I. 
POPLATOK Z PRENAJATIA OBECNÝCH PRIESTOROV 

 
§ 2 

Predmet poplatku 
 

Predmetom poplatku sú nebytové priestory obce, ktoré slúžia pre uskutočňovanie rôznych 
kultúrnych akcií, ale aj pre iné účely bližšie nedefinované. Priestory sa neprenajímajú na 
tanečné zábavy a diskotéky.  
 

§ 3 
Poplatník 

 
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo uvedené v 
predmete poplatku. 

§ 4 
Oznamovacia povinnosť 

 
Poplatník svoju žiadosť môže oznámiť aj tesne pred akciou. Ak sú požadované priestory 
neobsadené, tieto si poplatník prevezme vrátane inventára, za ktoré zodpovedá až do 
odovzdania a odovzdá to v pôvodnom neporušenom stave. 
 
 

§ 5 
Sadzba poplatku 

 
 

 svadba, oslavy, posedenia a pod. - pre občanov obce      10 €  + energia 
      spoločenské podujatia                 -  pre cudzích                     17 €  + energia 
       
 prezentácie         10 € 
 pohrebná hostina, ak nebohý bol obyvateľom obce   zdarma 

 
           poplatok za elektrickú energiu ...... 0,2 €/kW 

                poplatok za plyn ............................ podľa aktuálneho cenníka 
 



§ 6 
Splatnosť poplatku 

 
Poplatky sú splatné do 3 dní od ukončenia akcie a odovzdania prenajatých priestorov. 
Odovzdanie prebehne medzi usporiadateľom akcie a zástupcom obce. 
 
 

II. 
POPLATOK ZA VYHLÁSENIE V OBECNOM ROZHLASE 

 
§ 7 

Predmet poplatku 
 

Poplatok sa platí za vyhlásenie oznamu, relácie a pod. v obecnom rozhlase. 
 

§ 8 
Poplatník 

 
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o túto službu požiada. 
 

§ 9 
Sadzba poplatku 

 
Sadzba poplatku je 2 € za jedno vyhlásenie. 
 

§ 11 
Splatnosť poplatku 

 
Poplatok sa vyberá pred vyhlásením v obecnom rozhlase. 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenie 

 
 Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na  eurocenty nadol.  
 
 Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Prosačov č. 006/2008 o miestnych poplatkoch. 
 Obecné zastupiteľstvo obce Prosačov sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení 
o miestnych poplatkoch uznieslo dňa: 15.12.2012, uzn.č. 47/2011 
 Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012. 
 
 
 
        Šoltés Ján 
 starosta obce 
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