
 
 
 
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 

Obce Korňa 

o poplatkoch za služby poskytované obcou Korňa 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH VZN č. 2/2020  

Návrh Dodatku k VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Korňa: 16. 09. 2020 

Zverejnený na webovej stránke Obce Korňa: 16. 09. 2020 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 16. 09. 2020 

Ukončenie pripomienkového konania: 01. 10. 2020 

Počet doručených pripomienok k návrhu: 0 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 

Návrh zvesený z úradnej tabule: 01. 10. 2020 

 

SCHVÁLENÉ VZN č. 2/2020 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Korni dňa 02.10.2020 uznesením č. 340/2020 

Celkový počet poslancov OZ Korňa: 9 

Počet prítomných poslancov na rokovaní: 6 

Vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 05. 10. 2020 

Zvesené z úradnej tabule: 20. 10. 2020 

VZN nadobúda účinnosť: 20. 10. 2020 

 



Obec Korňa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce a Občianskym zákonníkom vydáva toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa č. 2/2020 o poplatkoch za služby poskytované obcou 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Účel nariadenia 

(1) Obec Korňa v rámci starostlivosti o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosti o potreby 

svojich obyvateľov poskytuje na svojom území služby. V súvislosti s poskytovaním týchto služieb 

vznikajú obci náklady. 

(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je upraviť podmienky vyberania 

poplatkov za poskytované služby 

(3) Toto VZN ustanovuje druhy poplatkov, ktoré sa vyberajú v období celého kalendárneho roka, 

jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov, ohlasovaciu povinnosť, 

úľavy a oslobodenia od poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatkov a aj ďalšie 

náležitosti vyberanie poplatkov za služby na území obce Korňa. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 2 

Druh poplatku 

(1) Poplatok za kopírovanie a skenovanie 

(2) Poplatok za cintorínske služby 

(3) Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase 

(4) Poplatok za krátkodobé prenajímanie sály Kultúrneho domu a priestorov patriacich obci 

(5) Poplatok za výmenu smetnej nádoby 

(6) Poplatok za prenájom inventáru, strojov a zariadení 

TRETIA ČASŤ 

VÝŠKA POPLATKU A SPLATNOSŤ 

 

Článok 3 

Poplatok za kopírovanie a skenovanie 

(1) Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí kopírovanie a skenovanie: 



Formát A4 jednostranne, čiernobielo 0,10 € 

Formát A4 obojstranne, čiernobielo 0,20 € 

Formát A3 jednostranne, čiernobielo 0,15 € 

Formát A3 obojstranne, čiernobielo 0,25 € 

Formát A4 jednostranne, farebne 0,20 € 

Formát A4 obojstranne, farebne 0,30 € 

Formát A3 jednostranne, farebne 0,20 € 

Formát A3 obojstranne, farebne  0,30 € 

Fotokópia mapy formát A4, čiernobielo 0,10 € 

Fotokópia mapy formát A3, čiernobielo 0,15 € 

Skenovanie formát A4 jednostranne 1,00 € 

Skenovanie formát A4 – každá ďalšia strana 0,50 € 

 

(2) Poplatky vyberá obecný úrad ihneď po kopírovaní a skenovaní. 

 

Článok 4 

Poplatok za cintorínske služby 

(1) Poplatok za prenájom Domu smútku 5 € / deň, pričom sa ráta každý začatý deň 

(2) Poplatok za prenájom hrobového miesta na dobu 20 rokov 

Jednohrob 20 € 

Dvojhrob 40 € 

Trojhrob 60 € 

Miesto na uloženie urny 20 € 

Jednohrob detský 20 € 

 

Článok 5 

Poplatok za vyhlasovanie v MR 

 

(1) Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o kultúrnych, športových a 

iných akciách organizovaných miestnymi organizáciami, obcou, alebo inou fyzickou, alebo 

právnickou osobou. Záujem o vyhlásenie v obecnom rozhlase oznamuje fyzická, alebo právnická 

osoba vopred na obecnom úrade, spravidla aspoň 1 deň pred dňom vyhlásenia.  

(2) Sadzba poplatku :  

a. za vyhlásenie relácie 5,-€/jedno vyhlásenie  



b. za vyhlásenie relácie jubilantom a vyhlásenie oznámenia o pohrebe 3,00 €/jedno 

vyhlásenie  

(3) Poplatok je splatný pred začiatkom relácie, alebo na základe viacnásobnej objednávky bude 

dodatočne vyfakturovaný objednávateľovi. 

(4) Od poplatku za vyhlasovanie v miestnom rozhlase sú oslobodené relácie zadávané Obecným 

úradom, spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci, ZŠ, MŠ, políciou, farským úradom a 

ostatnými štátnymi zložkami.  

 

Článok 6 

Poplatok za krátkodobé prenajímanie sály kultúrneho domu a priestorov patriacich obci 

 

(1) Obec poskytuje prenájom kultúrneho domu a priestorov patriacich obci fyzickým aj právnickým 

osobám za účelom:  

a. spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, zábava, diskotéka, kar a pod.)  

b. pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.)  

c. predajné akcie (predaj tovaru, prezentácia tovaru a pod.)  

(2) Obec neposkytuje prenájom kultúrneho domu a priestorov patriacich obci za účelom šírenia 

myšlienok podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú neznášanlivosť.  

(3) Záujem o prenájom oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade, spravidla 

aspoň 5 dní pred dňom prenájmu.  

(4) Poplatky za prenájom kultúrneho domu a priestorov patriacich obci sú: 

a.  prenájom sály KD za účelom:  

- Plesu 200,- € 

- svadobnej hostiny 200,-  €  

- karu 60,- €  

- predajnej akcie, rodinných osláv  po celý deň 60,- € v období roka od 1.04. do 30.09., 

80,- € - v období roka od 1.10. do 31.03.  

- predajná akcia, rodinná oslava a prezentácia výrobkov max. 4 hod. 40,- €  

-      krátkodobý prenájom na športovú a kultúrnu aktivitu 10,- €.  

Poznámka: V cene nájmu je zahrnutá aj platba za energie.  

(5) Poplatky obecný úrad vyberá pri uzatvorení nájomnej zmluvy. Náklady spojené s odstránením 

spôsobených škôd musí nájomca uhradiť v plnej výške alebo na vlastné náklady odstrániť.  

(6) Od poplatku za prenájom kultúrneho domu a priestorov obecného úradu sú oslobodení: MŠ a ZŠ v 

prípade prenájmu na neziskovú akciu.  

(7) Poplatky za prenájom priestorov patriacich obci: 

a. predajná, administratívna činnosť, poskytovanie služieb 18,- €/m2/rok 



b. skladové priestory 8,- €/m2/rok 

c. spoločné priestory 8,- €/m2/rok 

 

Článok 7 

Poplatok za výmenu smetnej nádoby 

 

(1) Obec pri výmene smetnej nádoby (110 l) vyberá poplatok vo výške, v akej obec smetnú nádobu 

zakúpila. 

(2) Poplatok obecný úrad vyberá pri preberaní novej smetnej nádoby. 

 

Článok 8 

Poplatok za prenájom inventáru, strojov a zariadení 

 

(1) Obec poskytuje krátkodobý prenájom strojov a zariadení fyzickým a právnickým osobám 

(2) Záujem o prenájom oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade, spravidla 

aspoň 3 dni pred dňom prenájmu. 

(3) Poplatky za prenájom: 

a.  strojov a zariadení – prenájom traktora – sadzba za prevádzku 24,00 €/Mth, čakanie 5,00 € za 

každú začatú hodinu 

Pri vývoze odpadu z domácnosti, uskladnenie a likvidáciu odpadu, platí tvorca odpadu_ 

- prenájom traktorovej vlečky 15,00 € za 1 deň prenájmu 

- prenájom univerzálneho nakladača 25,00 €/Mth, čakanie 5,00 € za každú začatú hodinu 

(4) Od poplatku za krátkodobý prenájom inventáru, strojov a zariadení sú oslobodení: obecný úrad, 

spoločenské organizácie pôsobiace v obci, MŠ a ZŠ. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 9 

Oznamovacia povinnosť 

 

(1) Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 3 dní 

od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem tých prípadov, kedy je 

podľa tohto VZN určená iná lehota. 

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, resp. jeho splatná časť 

od 1. dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vznikla poplatková činnosť. Za jednotlivé mesiace do 



konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby, pokiaľ týmto VZN nie je stanovený iný spôsob 

platenia a vyberania poplatkov. 

(3) Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta smerom nahor. 

(4) Ak nebudú poplatky zaplatené – odvedené včas alebo v správnej výške, Obec Korňa zvyšuje 

nezaplatené – neodvedené poplatky o 50 %. 

 

Článok 10 

Spôsob a miesto úhrady 

 

Objednávateľ poskytnutú službu uhradí správcovi poplatkov Obci Korňa týmto spôsobom: 

a. v hotovosti oproti potvrdeniu od obecného úradu o zaplatení poplatku  na Obecnom úrade v Korni 

b. šekom, ktorý dostane na vyžiadanie, na účet obce Korňa 

c. prevodným príkazom na účet Obce Korňa vo VÚB, a. s. pobočka Čadca  

IBAN: SK55 0200 0000 0000 1232 2322 

 

Článok 11 

Účinnosť 

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Korňa o miestnych poplatkoch a poplatkoch za 

služby poskytované obcou Korňa sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Korňa uznesením č. /2020 

na svojom zasadnutí konanom dňa 02. 10. 2020. 

(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší uznesenie č. 121/2015 zo dňa 04. 12. 2015 o prerokovaní VZN č. 

121/2015 o poplatkoch za služby poskytované obcou zo dňa 11. 11. 2015. 

(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom  

VZN bolo vyvesené 

VZN bolo zvesené 

 

 

V Korni dňa 28. 08. 2020 

 

 

 

Ing. Marianna Bebčáková 

        starostka obce 


