Obecné zastupiteľstvo Obce Závadka v zmysle § 6, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
č. 4/2015

o správnych poplatkoch vyberaných v obci Závadka
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obec Závadka vyberá tieto miestne poplatky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Poplatok za hrobové miesta
Poplatok za dom smútku
Poplatok za údržbu zelena na cintoríne
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
Poplatky za materskú školu a školskú jedáleň
Administratívny poplatok
Poplatok za nájom Kultúrneho domu s príslušenstvom
Čl. 2
Poplatky

NÁZOV POPLATKU:

1.

VÝŠKA
POPLATKU v € :

Poplatok za hrobové miesta je určený na dobu 10 rokov:
a) za jeden hrob na
b) za dvojhrob a viachrob
c) za detský hrob
d) urnový hrob
Poplatok za dom smútku :
a) občania s trvalým pobytom obce
b) občania bez trvalého pobytu
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6,64,- €
9.96,- €
3,32,- €
3,32,- €
20,- €
35,- €

Poplatok za údržbu zelena na cintoríne :
a) pre jednu domácnosť

5,- €

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
a) za jedno prihlásenie

7,- €

Administratívny poplatok:
a) Za podanie podnetu na komisiu
ochrany verejného poriadku
Poplatky za materskú školu a školskú jedáleň:
a) MŠ výchovný poplatok za jedno
dieťa/ mesiac aj za jeden začatý deň.
Od poplatku sú oslobodený
predškoláci a deti v hmotnej núdzi
b) ŠJ stravné deti v MŠ

16,50,- €

5,- €

1,19,- €

Čl. 3
Poplatok za nájom Kultúrneho domu s príslušenstvom
Občania obce Závadka
Objekt a druh príležitosti na ktorú sa prenájom

Poplatok za použitie Poplatok za
priestorov
použitie
priestorov
topne
obdobie

Sála – kar

15,00 €

20,00 €

Sala – narodeniny, krstiny, promócie, prvé sväte
prijímanie, birmovka

20,00 €

25,00 €

Sála – svadba celá

70

100,00 €

Sála – svadba privítanie hostí iba sobota

20,00 €

25,00 €

Sála – svadba privítanie hosti sobota a nedeľa

40,00 €

50,00 €

Sala – prezentácie

10,00 €

15,00 €

Klub dôchodcov- prezentácie

7,00 €

10,00 €

Požičiavanie obrusov 0,30 € za jeden kus
Požičiavanie samostatného riadu 3,00 €
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Cudzí záujemcovia
Objekt a druh príležitosti na ktorú sa prenájom

Poplatok za použitie Poplatok za
priestorov
použitie
priestorov
topné obdobie

Sála – kar

40,00 €

50,00 €

Sala – narodeniny, krstiny, promócie,
Prvé sväte prijímanie,birmovka

70,00 €

90,00 €

Sála – svadba celá

150

170,00 €

Sála – svadba privítanie hostí iba sobota

50,00 €

70,00 €

Sála – svadba privítanie hosti sobota a nedeľa

80,00 €

100,00 €

Požičiavanie obrusov 0,40 € za jeden kus iba v priestoroch kultúrneho domu obce Závadka

Čl. 4
Spôsob úhrady
1) Poplatník je povinný uhradiť vyrubenú výšku poplatkov a nájomného priamou platbou do
pokladne OcÚ v Závadke, prípadne platbou na bankový účet obce 4251417001/5600 do 7
dní od vzniku pohľadávky.
.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci ZÁVADKA dňa 12.11.2014., zvesený
27.11.2014
2. Na tomto VZN č. 4/ 2015 obce ZÁVADKA sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
ZÁVADKE dňa 10.12.2014 a to počtom. hlasov 5 poslancov, uznesením č. 5
3. VZN č. 4/2015 vyvesené dňa 11.12.2014
4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN obce č. 5/2011
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce ZÁVADKA.
V Závadke dňa 10. 11. 2014
_______________________
Ján Varga starosta obce
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