Obec Hanigovce v súlade s ustanovením § 4 a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECÉ ZÁVÄZÉ ARIADEIE
č. 1/2010
o poskytovaní služieb v obci Hanigovce

§1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“ ) upravuje podmienky poskytovania
služieb, druhy služieb, ktoré sa poskytujú v obci Hanigovce, jednotlivé sadzby služieb, vznik a
zánik povinnosti platenia za služby, ďalej ustanovuje spôsob, formu a miesto pre zaplatenie
poplatkov za služby na území obce Hanigovce.
(2) Obec Hanigovce poskytuje tieto služby:
a) zapožičanie rebríka,
b) prenájom miestnosti v kultúrnom dome,
c) zapožičanie riadov a stoličiek z kultúrneho domu,
d) používanie požiarnej striekačky a požiarneho vozidla,
e) zabezpečenie smetných nádob,
f) relácie v miestnom rozhlase,
g) kopírovacie služby.
§2
Zapožičanie rebríka
(1) Poplatok za zapožičanie nástroja platí každá právnická a fyzická osoba, ktorá si nástroj
zapožičia.
(2) Poplatník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Hanigovciach skutočnosť, že používanie
nástroja ukončil a odovzdať ho vo funkčnom stave.
(3) V prípade zistenia, že poplatník vrátil nástroj v nefunkčnom stave, náklady na opravu znáša
poplatník.
(4) Sadzba poplatku: 2 €/deň

§3
Prenájom miestnosti v kultúrnom dome
(1) Poplatok za prenájom miestnosti v kultúrnom dome platí každá právnická a fyzická osoba, ktorá
si miestnosť prenajala.
(2) Fyzická alebo právnická osoba je povinná nahlásiť prenájom miestnosti vopred – 2 dní
pred termínom akcie.
(3) Prenajímateľ zodpovedá za miestnosť po dobu od prevzatia až do odovzdania nájomcovi v
upratanom stave.
(4) Sadzby poplatku :
a) prenájom miestnosti na 12 hod vrátane poplatku za energiu

14 € (leto)
20 € (zima)

b) prenájom na kary vrátane poplatku za energiu

10 € (leto)
17 € (zima)

(5) Od poplatku sú oslobodené miestne organizácie za účelom schôdze.
§4
Zapožičanie riadov a stoličiek z kultúrneho domu
(1) Poplatok za zapožičanie riadov stoličiek z kultúrneho domu platí fyzická a právnická osoba.
(2) Fyzická a právnická osoba je povinná zapožičanie nahlásiť vopred 2 dní pred termínom
zapožičania.
(3) Sadzby poplatku:
a) zapožičanie do 50 ks riadov – 2 €
b) zapožičanie do 50 ks stoličiek – 2 €
(4) Prenajímateľ zodpovedá za prenajaté interiérové vybavenie od prevzatia do odovzdania
prenajímateľovi.
§5
Používanie požiarnej striekačky a požiarneho vozidla
(1) Poplatok za používanie požiarneho vozidlo GAS + PPS12 platia fyzické osoby s trvalým
pobytom v obci Hanigovce na základe objednávky za účelom vytiahnutia vody zo studne
s výnimkou živelných pohrôm.
(2) Sadzba poplatku: 7 €/hod
§6
Zabezpečenie smetných nádob
(1) Poplatok za zabezpečenie smetných nádob platia fyzické osoby s trvalým pobytom v obci

Hanigovce.
(2) Smetná nádoba sa po zakúpení stáva vlastníctvom fyzickej osoby, ktorej životnosť sa určuje na
dobu 10 rokov.
(3) Sadzba poplatku: 50 % z obstarávacej ceny nádoby.
§7
Relácie v miestnom rozhlase
(1) Poplatok za relácie v miestnom rozhlase platia právnické a fyzické osoby.
(2) Sadzba poplatku:
a) za vyhlásenie relácie v pracovných dňoch – 2 €
b) za vyhlásenie relácie mimo pracovných dní – 4 €
§8
Kopírovacie služby
(1) Poplatok za kopírovanie platia právnické a fyzické osoby.
(2) Sadzba poplatku:
a) formát A4 jednostranne – 0,10 €
b) formát A4 obojstranne – 0,15 €
§9
Spoločné záverečné ustanovenia
(1) Na VZN o poskytovaní služieb č. 1/2010 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hanigovciach
dňa 24.11.2010 uznesením č. 64 /2010
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2009.
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