OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Dodatok č. 1
Prenájom a stanovenie nájomného
pri umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných
zariadení na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve obce
k VZN č. 11 o miestnych poplatkoch
Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou po prerokovaní:
1. Schvaľuje
pokiaľ medziročný nárast inflácie nebude vyšší ako 10 % nájom pozemkov
a objektov vo vlastníctve obce za účelom umiestnenia informačných,
reklamných a propagačných zariadení s nasledovnou ročnou výškou nájmu:
a/ zariadenia spojené s pozemkom:
- veľkoplošné zariadenia (bilboardy)
s plochou nad 10 m 2
- malé reklamné prvky (CITY PLAN, CITY LIGHT)
s plochou nad 1,5 m 2
- ostatné zariadenia
s plochou do 1,5 m 2

10.000,- Sk/ks
7.000,- Sk/ks
5.000,- Sk/ks

Oslobodenie:
Umiestnenie informačných zariadení (infopanelov, informačných vytrín) za
účelom stáleho poskytovania údajov o kultúrnych a národných pamiatkach,
o chránených areáloch na území obce Hrnčiarovce nad Parnou je
bezodplatné.
b/ zariadenia spojené s objektom:
- zariadenia umiestnené na objektoch

5.000,-

Sk/ks
c/ zariadenia umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia:
- zariadenia (tabule rozm. 700 x 1000 mm)
umiestnené na prejazdných úsekoch ciest
I., II. a III. triedy
3.000,- Sk/ks
- zariadenia (tabule 700 x 1000 mm)
umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia
v dotyku s miestnou komunikáciou
2.000,- Sk/ks
Na každom stĺpe verejného osvetlenia môže byť umiestnené max. 1
informačno-reklamné zariadenie.
d/ zariadenie pevne nespojené so zemou:
- spoplatňujú sa ako užívanie verejného priestranstva. Poplatky za užívanie
verejného priestranstva rieši VZN o miestnych poplatkoch.
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2. Ukladá
Obecnému úradu v Hrnčiarovciach nad Parnou
a/ uplatniť v nájomných zmluvách o nájme pozemkov a objektov pre reklamné
zariadenia nájomné v zmysle bodu 1/ a zakotviť právo obce Hrnčiarovce nad Parnou
zmeniť nájomné v prípade, že obecné zastupiteľstvo schváli nové sadzby
Termín: úloha trvalá
c/ upraviť aj v doteraz uzavretých zmluvách o nájme pozemkov a objektov pre
reklamné zariadenia nájomné v zmysle bodu 1/ v termíne do 31. 12. 2004
c/ vyrúbiť poplatok za užívanie verejného priestranstva v zmysle platného VZN
o miestnych poplatkoch za umiestnenie schválených prenosných reklamných
zariadení na verejnom priestranstve
Termín: úloha trvalá
d/ povinnosť sledovať medziročný nárast inflácie. V prípade, že bude vyšší ako 10
%, predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu výšky nájomného.
Termín: úloha trvalá

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Hrnčiarovciach n/P dňa 5. 5. 2004.

Ing. Rastislav Mrva
starosta obce

Obec Hrnčiarovce nad Parnou
VZN o miestnych poplatkoch č. 11
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