Mesto Modrý Kameň v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MODRÝ KAMEŇ

č. 44/2005
o zavedení verejných dávok mesta
§1
Účel verejných dávok mesta
1. Verejné dávky mesta sa zriaďujú na financovanie nákladov mesta a na spolufinancovanie činností
a zariadení mesta Modrý Kameň.
2. Verejné dávky platia fyzické osoby a právnické osoby, ktoré využívajú činnosti a zariadenia mesta a to
v rozsahu tohto všeobecne záväzného nariadenia.

§2
Druhy verejných dávok mesta
1. Dávka za využívanie priestorov Kultúrneho domu a jeho zariadení.
2. Dávka za vyhlasovanie oznamu v mestskom rozhlase.
3. Dávka za využívanie mestskej knižnice.
4. Dávka za využívanie Domu smútku, jeho zariadení a využívanie Mestského cintorína.
5. Dávka za využívanie Bielej sieni na Mestskom úrade v Modrom Kameni.
6. Dávka za organizovanie sobášov v Rytierskej sále Hradu Modrý Kameň.
7. Dávka za vývoz komunálneho odpadu zo žúmp.
8. Dávka za využívanie traktora s vlečkou .
9. Dávka za rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla.
10. Dávka za prenájom kontajnerov.
11. Dávky za pracovné úkony fyzickým a právnickým osobám.
12. Dávka za predaj pohľadníc Modrého Kameňa.
13. Dávka za požičania mestského nábytku - stoličiek, stolov.
14. Dávka za využívanie krovinorezu (kosačky)

§3
Dávka za využívanie priestorov Kultúrneho domu a jeho zariadení
1. SÁLA VRÁTANE BUFETU:
Letné obdobie:
- do 2 hodín:
- do 4 hodín:
- do 8 hodín:
- na celý deň:
Zimné obdobie:

- do 2 hodín:
- do 4 hodín:
- do 8 hodín:
- na celý deň:
2. BALKÓN VRÁTANE KUCHYNKY:
3. MALÁ KLUBOVŇA :
4. VEĽKÁ KLUBOVŇA:

500,- Sk
1.000,- Sk
2.000,- Sk
2.500,- Sk
1.000,- Sk
1.600,- Sk
3.000,- Sk
3.500,- Sk
500,- Sk za každý aj začatý deň
300,- Sk za každý aj začatý deň
500,- Sk za každý aj začatý deň

§4
Dávka za vyhlasovanie oznamu v miestnom rozhlase
1. Za každý oznam v pracovnej dobe:
- pre občanov, fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom v meste:
50,- Sk
- ostatní:
100,- Sk
2. Za každý oznam po pracovnej dobe – v sobotu, v nedeľu a vo sviatok:
- pre občanov, fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom v meste:
100,- Sk
- ostatní:
200,- Sk
3. Oslobodené od poplatkov sú:
smútočné oznamy,
okrúhle jubileá občanov s trvalým pobytom v meste Modrý Kameň (60-te výročie, 70-te
výročie, 80-te výročie, 90-te výročie a nad 90 rokov).

§5
Dávka za využívanie mestskej knižnice
1. Dávka za využívanie mestskej knižnice je stanovená v „Knižničnom poriadku“, ktorý bol schválený
Mestský zastupiteľstvom v Modrom Kameni dňa 25.11.1998.

§6
Dávka za využívanie Domu smútku, jeho zariadení a využívanie Mestského cintorína
1.
2.
3.
4.
5.

Dávka za využitie obradnej siene:
Dávka za využitie chladiarenského zariadenia za deň:
Dávka za využitie organizátora pohrebu:
Dávka za využitie reprodukovanej hudby:
Dávka za prepožičanie miesta do 10 rokov:
- za uloženú urnu
- za jednohrob
- za dvojhrob
- za trojhrob
6. Dávka za predĺženie prepožičania miesta za každých ďalších 10 rokov:
- za uloženú urnu
- za jednohrob
- za dvojhrob
- za trojhrob
7. Dávka za spotrebu vody na polievanie paušálne na 10 rokov:

200,- Sk.
70,- Sk.
100,- Sk.
50,- Sk.
150,- Sk,
200,- Sk,
400,- Sk,
600,- Sk.
200,- Sk,
300,- Sk,
700,- Sk,
1.000,- Sk.
300,- Sk.

§7
Dávka za využívanie Bielej sieni na Mestskom úrade v Modrom Kameni
1. Za využívanie Biele sieni na Mestskom úrade v Modrom Kameni sa určujú nasledovné dávky:
a) Za využívanie do 2 hodín:
400,- Sk
b) Za využívanie nad 2 hodiny:
600,- Sk
2. Primátor mesta môže dávku za využívanie Bielej sieni znížiť alebo úplne odpustiť, pokiaľ je to v záujme
mesta.

§8
Dávka za organizovanie sobášov v Rytierskej sále Hradu Modrý Kameň
1. Dávka za organizovanie sobáša v Rytierskej sále Hradu Modrý Kameň pre občanov Mesta Modrý
Kameň, ktorí majú trvalé bydlisko v Modrom Kameni, aspoň jeden zo snúbencov:
500,- Sk.
2. Dávka za organizovanie sobáša v Rytierskej sále Hradu Modrý Kameň pre ostatných, ktorí nemajú
trvalé bydlisko v Modrom Kameni:
2.500,- Sk.

§9
Dávka za vývoz komunálneho odpadu zo žúmp
1. Dávka pre občanov vlastniacich nehnuteľnosť v katastrálnom území mesta Modrý Kameň
a podnikateľov /PO, FO/ podnikajúcich v rodinných domoch v katastrálnom území mesta Modrý
Kameň:
množstvo do 3,5 m³ 250,- Sk.
2. Dávka pre právnické a fyzické osoby podnikajúce v samostatne stojacich objektoch v katastrálnom
území mesta Modrý Kameň:
množstvo do 3,5 m³ 600,- Sk.
3. Dávka pre občanov priľahlých obcí v rámci Spoločného obecného úradu:
množstvo do 3,5 m³ 700,- Sk.

§ 10
Dávka za využívanie traktora s vlečkou
1. Dávka za použitie traktora s vlečkou, iba pre občanov s pobytom v Modrom Kameni:
za každú aj začatú jednu hodinu
250,- Sk

§ 11
Dávka za rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla
1. Dávka za vydanie rozhodnutia mesta Modrý Kameň o určení súpisného a orientačného čísla stavby
100,- Sk

§ 12
Dávka za prenájom kontajnera
1. Dávka za prenájom kontajneru za každých, aj začatých 30 dní:

300,- Sk.

§ 13
Dávky za pracovné úkony fyzickým a právnickým osobám.
1. Dávka za kopírovanie:

- jedna strana:
- obojstranne:

3,– Sk,
4,50 Sk.

2. Dávka za použitie faxu:
- za odoslanie jednej faxovej správy – formát A4:
50,- Sk,
- za príjem jednej strany faxovej správy – formát A4:
20,- Sk.
3. Dávka za poskytnutie súčinnosti pri vykonaní exekúcie:
300,- Sk.
4. Dávka za vydanie rozhodnutia o otvorení a umiestnení prevádzky, vrátane rozhodnutia
o na otváracie a zatváracie hodiny:
500,- Sk.
5. Dávka za povolenie na obchodnú činnosť na území mesta Modrý Kameň – na
ambulantný predaj:
100,- Sk.
6. Dávka za vydanie rozhodnutia mestom na základe žiadosti poplatníka:
100,- Sk.

§ 14
Dávka za predaj pohľadníc Modrého Kameňa
1. Dávka za predaj pohľadníc Modrého Kameňa je za 1ks pohľadnice:

7,- Sk.

§ 15
Dávka za požičanie mestského nábytku - stoličiek, stolov
1. Dávka za požičanie mestského nábytku – stoličiek, stolov je nasledovná:
- 1 stolička na deň:
5,- Sk,
10,- Sk.
- 1 stôl na deň:

§ 16
Dávka za využívanie krovinorezu (kosačky)
1. Dávka za kosenie krovinorezom (kosačkou) za jednu aj začatú hodinu je vo výške:

300,- Sk.

§ 17
Záverečné ustanovenia
1. Verejné dávky mesta čiastočne kryjú náklady mesta na jednotlivé zariadenia mesta a činnosti, ktoré je
mesto povinné zabezpečiť pre svojich obyvateľov.
2. Spôsoby platenia verejných dávok sú nasledovné:
a) v hotovosti do pokladne mestského úradu v Modrom Kameni,
b) na účet správcu dane mesta Modrý Kameň v peňažnom ústave VÚB Veľký Krtíš.
3. Porušenie tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modrý Kameň č.44/2005 o zavedení verejných
dávok mesta bude riešené v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a v súlade zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov.
4. Ruší sa v plnom znení celé Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň č. 16/1996 o zavedení
verejných dávok mesta Modrý Kameň, ktoré bolo prejednané a schválené Mestským zastupiteľstvom
v Modrom Kameni dňa 14.12.1996 uznesením č. 17/1996. Rušia sa aj prijaté doplnky k VZN č. 16/1996
o zavedení verejných dávok mesta Modrý Kameň, a to doplnok č. 1, doplnok č. 2, doplnok č. 3, doplnok
č. 4, doplnok č. 5, doplnok č. 6, doplnok č. 7, doplnok č. 8, doplnok č. 9.
5. V plnom znení sa ruší aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň č. 8/1994 o poplatkoch za
pracovné úkony vykonávané Mestským úradom v Modrom Kameni, ktoré nadobudlo účinnosť 4. júla
1994. Ruší sa aj prijatý doplnok č. 1 ku VZN č. 8/1994 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Mestským úradom v Modrom Kameni, ktorý bol schválený na riadnom zasadnutí MsZ v Modrom
Kameni dňa 01.02.2003 uznesením č. 2/2003 a nadobudol účinnosť dňom 25.02.2003.
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň č. 44/2005 o zavedení verejných dávok mesta bolo
prejednané a schválené na 8. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Modrom Kameni dňa 15.
decembra 2005 uznesením č. 71/2005
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modrý Kameň č. 44/2005 o zavedení verejných dávok mesta
nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli a to 31. decembra 2005.
V Modrom Kameni, dňa 16. decembra 2005
Vyvesené dňa:

16. december 2005

Zvesené dňa:

31. december 2005

Ing. Aladár Bariak
primátor mesta

