
V Š E O B E C N E  Z Á V A Z N É  N A R I A D E N I E
OBCE DAČOV LOM č. 02/2021

O ZAVEDENÍ VEREJNÝCH DÁVOK.

         Obecné zastupiteľstvo obce Dačov Lom na základe ustanovenia Zák.SNR č. 369/90 a
 Zák. č. 481/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto VZN
 o zavedení verejných dávok obce Dačov Lom.

I.

ÚČEL VEREJNÝCH DÁVOK

 1/  Verejné dávky obce sa zriaďujú na financovanie mimoriadnych výdavkov obce, na ktorých 
sa podieľajú poplatníci formou verejných dávok, pričom obec znáša prevažnú časť nákladov.
 2/  Verejnými dávkami obec rieši čiastočné financovanie prevádzkovania miestneho rozhlasu, 
kultúrneho domu a iných verejnoprospešných služieb.
 3/  Verejné dávky platia fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú činnosti a zariadenia obce a to 
v rozsahu tohoto VZN.

II.

DRUHY VEREJNÝCH DÁVOK

  Obec Dačov Lom zriaďuje tieto verejné dávky:

 1/  Vysielanie v obecnom rozhlase
 2/  Prenájom kultúrneho domu
 3/  Kosenie krovinorezom
 4/  Kopírovacie služby
 5/  Potvrdenia / mimo správ. poplatkov/
  
 

 

 Výšku týchto poplatkov obsahuje sadzobník poplatkov, ktorý je prílohou tohto VZN a tvorí           
neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.



III.

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1/  V prípade neuhradenia verejnej dávky včas a v správnej výške bude táto vyrúbená platobným 
výmerom a verejné dávky môže obec zvýšiť až o 50%.
 2/  Žiadosť o vyhlásenie oznamov v miestnom rozhlase, prevzatie priestorov do prenájmu a 
zapožičanie technického vybavenia sa vykoná počas úradných hodín na obecnom úrade.
 3/  Všeobecne záväzné nariadenie obce o zavedení verejných dávok bolo prejednané a schválené 
obecným zastupiteľstvom v Dačovom Lome na svojom zasadnutí dňa 25.06.2021 a v plnom 
rozsahu ruší VZN o zavedení verejných dávok schválenom dňa 09.03.2018 a všetky dodatky
 tohto VZN.
  4/  Toto VZN o verejných dávkach nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke obce Dačov Lom.

 
V Dačovom Lome, dňa 25.06.2021

                                                                                                        Štefan Škraban v.r. starosta obce
                                                                                                          

Vyvesené: 26.06.2021
Zvesené: 10.07.2021         

Prílohy: Sadzobník poplatkov verejných dávok obce Dačov Lom



SADZOBNÍK POPLATKOV 
VEREJNÝCH DÁVOK OBCE DAČOV LOM.

1./  Vysielanie v obecnom rozhlase / jeden oznam /....................... …..............................2,00 EUR

2./  Prenájom nového kultúrneho domu na schôdze, večierky a rodinné oslavy (0 - 12 hod.)
                                                                 FO a organizácie z obce Dačov Lom …..........30,00 EUR 
                                                                      + spotrebovaná elektrická energia
                                                                 FO a organizácie mimo obce Dačov Lom ….. 60,00 EUR
                                                                      + spotrebovaná elektrická energia
       Prezentačné akcie / aj sobášna miestnosť /  …..........................................................5 EUR / hod.
       Poplatok za využitie sály nového kultúrneho domu na svadby
       a komerčné účely            ….............................................................................150 EUR/0-24 hod.
       Poplatok za použitie kuchyne v novom kultúrnom dome:
                                                                    FO a organizácie z obce Dačov Lom …..........20,00 EUR 
                                                                    FO a organizácie mimo obce Dačov Lom ….. 40,00 EUR

3./  Kosenie krovinorezom ….......................................................................................5,00 EUR /hod.

5./ Kopírovacie služby:  jedna strana  A 4  ….......................................................................0,05 EUR

6./ Potvrdenia  …...................................................................................................................0,50 EUR

7./  FAX - + strana  …............................................................................................................0,50 EUR


