
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2011 o obecných poplatkoch 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Sečovská Polianka vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov   sa 
uznieslo na tomto:  

všeobecne záväznom nariadení  
 
 
 

Čl.1 
Základné ustanovenia 

 
Toto nariadenie vydané Obecným zastupiteľstvom v Sečovskej Polianke upravuje výšku 
a spôsob vyberania poplatkov za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností, ktoré 
vykonáva obec Sečovská Polianka.   Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorá  o úkon požiada. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne 
a nerozdielne. Poplatky sa platia v eurách, v hotovosti do pokladnice Obecného úradu. 
 

Čl.2 
Obecné poplatky 

 
Obecné poplatky v obci Sečovská Polianka sú: 
 

a) poplatok za miestny rozhlas  
b) poplatok za kultúrny dom 
c) poplatok za prenájom telocvične 
d) poplatok za kopírovanie 
e) poplatok za faxovanie 
f) poplatok za dom smútku 

 
Čl. 3 

Poplatok za miestny rozhlas 
 
Poplatok za odvysielanie relácie v miestnom rozhlase sa stanovuje nasledovné: 

- poplatok pre podnikateľov ................................................ 6,50 € 
- poplatok pre občanov –okrúhle jubileá v pracovný deň .... 6,50€ 

 
Od poplatkov za miestny rozhlas sú oslobodené miestne organizácie s tým, že jeden oznam 
bude odvysielaný maximálne dva krát. 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. 4 
Poplatok za kultúrny dom 

 
Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti alebo celého kultúrneho domu na 
účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod. 
Sadzby poplatkov sú nasledovné: 

a) prepožičanie KD na svadobné účely ( dva dni) .......................................... 130 € 
b) prepožičanie KD ostatné akcie – kar, jubileá a pod. ( jeden deň)   
- veľká sála a kuchyňa ....................................................................................70 € 
- malá sála a kuchyňa ......................................................................................45 € 

 
c) prepožičanie KD na podnikateľské účely 
- veľká sála .....................................................................................................50 € 
- malá sála .......................................................................................................25 € 

V zimnom období (od 15.októbra do 15. marca) sa poplatky zvyšujú o 35%. 
 
      d)  úhrada za vypožičanie kuchynského riadu a úhrada za nevrátenie alebo znehodnotenie 
je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN. 
            
Organizáciám pôsobiacim v obci na schôdzkovú činnosť sa poskytuje prenájom KD zdarma. 
 
 
 

Čl. 5 
Poplatok za prenájom telocvične 

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za prenájom telocvične na športové využitie. 
Poplatok je stanovený na 6 € za hodinu pre občanov obce a na 8 € za hodinu pre cudzích 
občanov. 
 

Čl. 6 
Poplatok za kopírovanie 

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za skopírovanie  písomností na kopírovacom stroji na 
Obecnom úrade. Výška poplatku je 0,10 € za vyhotovenie jednej kópie formátu A4. 
Od poplatku sú oslobodené osoby, ktoré potrebujú kópie dokladov na sociálne a zdravotné 
účely. 
 

Čl. 7 
Poplatok za faxovanie 

Poplatok platí právnická i fyzická osoba za faxovanie 1 strany písomností v tuzemsku 0,35 € 
a faxovanie 1 strany písomností do zahraničia 0,70 €. 
 
 
 
 
 
 
 



Čl. 8 
Poplatok za dom smútku 

 
Poplatok za umiestnenie v dome smútku je stanovený na 25 € - jeden pohreb. 
 
 
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Sečovskej Polianke uznesením 

číslo 22/III./2011, zo dňa. 8.3.2011. 
 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.04.2011. 
 
 
V Sečovskej Polianke, 9.3.2011 
 
                                                                                               
 
 
                                                                                                MVDr. Marián Fedor 
                                                                                                   starosta obce  
 


