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Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019  
o obecných poplatkoch 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Michaľany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov sa uznáša na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Článok1 
Základné ustanovenia 

 
Toto nariadenie vydané Obecným zastupiteľstvom v Michaľanoch upravuje výšku 
a spôsob vyberania poplatkov za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností, ktoré, 
vykonáva obec Michaľany. 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. 
 

Článok 2 
Poplatok za miestny rozhlas 

 
Poplatok za odvysielanie relácie v miestnom rozhlase sa stanovuje nasledovne: 
- poplatok za jeden oznam v pracovnej dobe .......................  4 € 
Od poplatkov za miestny rozhlas sú oslobodené miestne organizácie a podnikatelia 
s prevádzkou v obci  s tým, že jeden oznam bude odvysielaný maximálne dva krát. 
 
 
 

Článok 3 
Poplatok za kultúrny dom 

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

a) užívanie malej zasadačky a KD na podnikateľské účely 1 hod.  ....................20,00  € 
b) užívanie tanečnej sály na diskotéky a zábavy ...............................................300,00  € 
c) užívanie sály k svadbe občan obce Michaľany ............................................. 50,00  € 
d) užívanie sály k svadbe občan mimo obce Michaľany ..................................100,00  € 
e) užívanie kuchyne občan obce Michaľany...................................................... 70,00  € 
f) užívanie kuchyne občan mimo obce Michaľany...........................................100,00 € 
g) užívanie sály na kar (kuchyňa a sála KD) ..................................................... 20 ,00  € 
h) vypožičanie stoličky na 1 deň .........................................................................  0,30  € 
i) vypožičanie stola na 1 deň .............................................................................   1,50  € 
j) užívanie kuchyne a riadu na akciách v KD na 1 osobu ................................    0,35 € 
k) vypožičanie riadu domov na 1 osobu a deň .................................................     0,35 € 
l) za odvoz odpadu po akcii v KD .................................................................       5,00 € 

Od poplatku za užívanie sály k plesu sú oslobodené 1 x ročne neziskové organizácie 
pôsobiace v obci. 
Úhrada za spotrebu elektrickej energie a plynu sa platí po skončení akcie podľa  
skutočného odberu, podľa platných sadzieb v čase odberu. 
 
 
 
 



 
Článok 4 

Nájom za nebytové priestory 
 

Poplatok platí fyzická a právnická osoba za nájom nebytových priestorov na ZS a v budovách 
vo vlastníctve obce 

a) na obchod, reštaurácie, výrobné, dielenské, skladové priestory, zdravotníctvo 
........................................................................ 12,45 €/1 m² 

 
 
 

Článok 5 
Autodoprava 

 
a) MAN ................................................   1 km ........................................1,00 € 

stojné ...............................................   1 hod ....................................... 5,00 € 
MAN preprava v rámci obce 1 nakládka a vykládka............................5,00 € 

b) HON – UNC  .....................................   1 km .......................................1,00 € 
stojné ................................................. 1 hod......................................... 5,00 €  
1 hod. práce každá začatá hodina  .....................................................  30,00 € 
 
 
 

Článok6 
Poplatok za kopírovanie a poskytované služby občanom 

 
Poplatok platí fyzická a právnická osoba  
Kopírovanie: 

- formát  A 4, A 3 – jednostranne čiernobielo....................     0,10 € 
- formát  A 4, A 3 – obojstranne čiernobielo .....................     0,15 € 
- formát A 4 -jednostranne farebne...................................       0,20 € 
- formát A 4 – obojstranne farebne....................................      0,30 € 
- formát A 3 – jednostranne farebne .................................      0,40 € 
- formát A 3 – obojstranne farebne ....................................     0,50 € 
- skenovanie  A4, A3 – jedna strana  ................................      0,20 € 
- prenájom miešačky ..........................................................     5,00 €/1deň 
- prenájom ručného elektrického náradia ............................  10,00 €/1 deň 
- prenájom rebríkov..............................................................    5,00 €/1 deň 
 

Článok  7 
Poplatok za dom smútku a cintorínske poplatky 

 
Poplatky za prenájom domu smútku a cintorínske poplatky: 

a) prenájom miesta  na hrob ................................................................16,60 € 
b) prenájom miesta v urnovej stene .................................................... 16,60 € 
c) prenájom chladiaceho boxu každý začatý deň ................................  5,00 € 
d) prenájom domu smútku ...................................................................  7,00 € 
e) poplatok za elektrickú energiu  - brúsenie a robenie hrobiek ..........  5,00 € 
f) poplatok za odvoz zeminy po vykopaní hrobu ............................... 20,00 € 

 
 
 
 
 



 
 
 

Článok 8 
Knižničné poplatky a služby 

 
Knižničné poplatky a služby: 

a) zápisné: deti do 15 rokov .............................1,00 €/rok 
b) zápisné: mládež a dospelí ............................ 1,00 €/rok 
c) poplatok za oneskorené vrátenie dokumentu .......0,50 € - za každý dokument vrátený 

po stanovenej výpožičnej lehote ( 60 kalendárnych dní) 
 

 
 

 
Článok 9 

Poplatok za vodné a stočné 
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd /stočné/: 

a) fyzické a právnické osoby – bez meračov...........................18,22 € /rok/osoba 
b) fyzické a právnické osoby – s meračmi ............................... 0,536 €/1 m³ 
c) fyzické a právnické osoby – priame vypúšťanie /fekálie/ ....1,66 €/1 m³ 
d) fyzické a právnické osoby vodné a stočné pri použití sály a kuchyne ......5,00 € 
e) fyzické osoby bez meračov ...................................................9,11 € /rok/ osoba   

Obec na základe písomnej žiadosti poplatníka alebo rodinného príslušníka poplatok zníži na 
9,11 € na osobu a obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe doložených dokladov, 
že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. 
Podkladom na uplatnenie zníženia poplatku je doloženie hodnoverného dokladu. Doklad, 
ktorý preukazuje danú skutočnosť je: 
 
a) originál alebo overená kópia aktuálneho potvrdenia školy o dennom štúdiu mimo obce 
Michaľany, vždy na príslušný školský rok, spolu s dokladom preukazujúcim ubytovanie, 
napr. potvrdenie študentského domova, nájomná zmluva a pod. 
  
b) originál alebo overená kópia aktuálneho potvrdenia zamestnávateľa alebo agentúry 
dočasného zamestnávania o vykonávaní práce mimo mesta Michaľany, vrátane dokladu 
preukazujúceho ubytovanie v mieste výkonu práce ( potvrdenie ubytovne, nájomná zmluva, 
rozhodnutie o vyrubení poplatku za ČOV) 
 
c) originál alebo overená kópia aktuálneho potvrdenia o pracovnej činnosti vykonávanej 
mimo územia SR a potvrdenie o čase strávenom mimo územia SR. 
 
2. Ak poplatník v danom zdaňovacom období uhradil poplatok v inej obci, meste ako v obci 
Michaľany, ako hodnoverný doklad pre zníženie poplatku doloží potvrdenie o prechodnom 
alebo trvalom pobyte v príslušnej obci, meste a doklad o zaplatení poplatku na území danej 
obce, mesta.  
S predloženým dokladom poplatník doloží (okrem dokladu v češtine) aj jeho preklad do 
slovenského jazyka. 
 
3.Poplatník žiadosť o odpustenie poplatku doručí správcovi dane osobne do podateľne, 
prostredníctvom poštovej služby, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo 
prostredníctvom elektronického formulára podľa zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
 

 



Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Michaľany. 
2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Michaľany dňa 6.12.2019 pod č. 
54/2019 

3) Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2020. 

4) Dňom účinnosti tohto VZN č. 9/2019 sa ruší VZN č. 2/2013 a dodatky č. 1, č. 2, č. 3 
k VZN č. 2/2013 o obecných poplatkoch.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Zoltán Tarbaj 
        Starosta obce 


