Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na ITO 22.5.2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa: ........................
Nadobúda účinnosť dňa: ....................................
Uznesenie vyvesené na ITO: 22.5.2017
Zvesené z ITO dňa: 10.6.2017
V súlade s ustanovením § 6 a § 11 odst.4, pís. g zák. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení Obecné zastupiteľstvo vo Vrbnici v y d á v á pre územie obce
Vrbnica toto

Návrh na Všeobecné záväzné nariadenie
o poplatkoch za služby
č. 1/2017
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1, Účelom tohto všeobecné záväzného nariadenia je stanovenie výšky a druhov poplatkov, spôsob ,
forma a miesto pre zaplatenie poplatkov.
2, Obec Vrbnica vyberá tieto poplatky za služby poskytované na území obce Vrbnica
a) Poplatok za prenájom zasadačky SAC
b)Poplatok za služby DS
c) poplatok za relácie v miestnom rozhlase
d) poplatok za kopírovanie alebo vytlačenie súboru z výpočtovej techniky.
e) poplatok za použitie obecného telefónu
f) poplatok za vydanie potvrdenia , listiny mimo potvrdení na ktoré sa vzťahuje zákon č.
o správnych poplatkoch
g)cintorínsky poplatok
h)osvedčenie podpisu
Poplatník platí poplatok správcovi poplatkov Obci Vrbnica v hotovosti oproti potvrdeniu
obecného úradu o zaplatení poplatku na obecnom úrade vo Vrbnici.
Čl. II
Poplatok za prenájom zasadačky SAC
1, Poplatok za prenájom zasadačky OcÚ a SAC platí každá právnická a fyzická osoba , ktorá si
miestnosť prenájme.
2, Nájomca zodpovedá za prenajatú miestnosť a miestnosti príslušné po dobu od prevzatia až do
odovzdania prenajímateľovi. Je zodpovedný za inventár a prípadne poškodenie , alebo stratu
nahradiť v plnej výške hneď po akcií. O prevzatí a odovzdaní sa spíše protokol.
3, Sadzby poplatku : Prenájom SAC - kar
Prenájom SAC – spoločensko-kultúrna akcia

25,00
100,00 /záloha 300 Eur/

Spoločensko-administratívne centrum sa neprenajíma na zábavy, diskotéky a iné zábavné
akcie.
Počas vykurovacej sezóny sa poplatok prepočítava koeficientom 1,2.
c) Za prenájom kultúrno-spoločenskej miestnosti za účelom usporiadania spoločenských
podujatí ( plesy, koncoročné posedenia podnikateľských alebo iných subjektov, tanečné zábavy,
diskotéky a pod. sa nájomné určí zmluvne , pričom sa prihliada najmä na druh spoločenského
podujatia , sídlo usporiadateľa, jeho spoluprácu s obcou, podiel účasti občanov obce,
predpokladanú spotrebu energie a pod. Určiť výšku nájomného a uzavrieť zmluvu o nájme je
oprávnený starosta obce.
d) od poplatku za prenájom sú oslobodené spoločenské organizácie pôsobiace v obci,
využívajúce uvedené priestory na členské schôdze.
Splnomocnenie
- Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch ( po zohľadnení účelu zapožičania ) tento
poplatok primerane znížiť, alebo úplne odpustiť.
- Obecný úrad pri prenájme uvedených miestnosti vyberie na prípadnú úhradu škôd v primeranej
výške zálohu. Výšku zálohy určí starosta obce.
Čl. III
Poplatok za služby DS
1) Poplatok za použitie Domu smútku platí fyzická , resp. právnická osoba, ktorá
zabezpečuje pohreb nebohého.
2) Výška poplatku je
a,/ za uloženie pozostatkov počas 2 dní vrátane pohrebu
b,/ jeden deň

40,00
20,00

Poplatok sa platí vopred do pokladne OcÚ. Doklad o zaplatení je potrebné predložiť
správkyni DS pred otvorením.
Čl. IV
Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestom cintoríne
1) Sadzba poplatku za prenájom hrobového miesta ročne

2,00 jednohrob
4,00 dvojhrob

2) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ , resp. platbou na účet obce Vrbnica
v Prima banke a.s. Michalovce.
Čl.V
Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
1) Poplatok sa platí za vyhlásenie oznamu, prípadne rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase.

2) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba , ktorá o vyhlásenie oznamu resp. relácie
požiada obecný úrad ústnou alebo písomnou formou.
3) Výška poplatku je :
a, / - za jeden oznám/reláciu v priebehu pracovnej doby obecného úradu
5,00 Eur
-za odvysielanie oznamu spojeného s predajom a určením miesta predaja 5,00 Eur
b,/ - poplatok za vyhlásenie mimo pracovnej doby sa zvyšuje o 100 %
4) poplatok sa platí pred vyhlásením oznamu v hotovosti do pokladne OcÚ resp. na účet
OcU v Dexia banke a.s. ak je o vyhlásenie oznamu požiadane telefonický, alebo písomne.
Čl. VI
Poplatok za kopírovanie dokladov a listín , alebo vytlačenie súboru z PC
1) Poplatok sa platí za kopírovanie dokladov a listín na obecnej kopírke, alebo za vytlačenie
súboru z výpočtovej techniky v hotovosti do pokladne OcÚ.
2) Výška poplatku :
- kopírovanie čiernobiele : jedná strana
...........................
obojstranne
..........................
- kopírovanie farebné :
jedná strana
..........................
obojstranne
..........................
- vytlačenie súboru z vypočtovej techniky:
čiernobielo .......................................................
farebne
.......................................................

0,10 Eur
0,10 Eur
0,20 Eur
0,30 Eur
0,10 Eur /1strana
0,30 Eur/ l strana

Čl. VIII
Poplatok za použitie obecného telefónu
1) Úhrada za použitie obecného telefónu sa platí paušálne za každý hovor.
2) Sadzba za jeden hovor - miestny je
0,70 Eur
- medzimesto 1,60 Eur
3) Úhrada sa platí po skončení hovoru do pokladne OcU.
Čl. X
Poplatok za vydanie potvrdenia , listiny mimo potvrdení na ktoré sa vzťahuje zákon
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
1) Poplatok sa platí za vydanie resp. vystavenie potvrdenia akéhokoľvek znenia / mimo
potvrdenia spoplatňovaného podľa zákona SNR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších zmien a doplnkov/.
2) Poplatok za vydanie potvrdenia platí FO alebo PO , ktorá o vystavenie potvrdenia
požiada ústnou alebo písomnou formou.

3) - Výška úhrady je :

- 1,50 Eur za overenie podpisu
- 1,50 Eur/jedna strana - overenie listiny
- 0,75 Eur za vystavenie potvrdenia mimo potvrdenia o pobyte
- 5,00 Eur za potvrdenie o pobyte (mimo prvého vydania OP)
- 1,70 Eur za vystavenie listiny o určení / zmene, zrušení /
súpisného čísla
- 2,00 Eur za napísanie žiadosti, čestného vyhlásenia, splnomocnenia na
požiadanie občana, ktoré potrebuje na vybavenie osobných záležitosti.
4) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ.
5)Poplatok sa neplatí za vydanie potvrdenia o dĺžke trvania pracovného pomeru a za vydanie
potvrdenia o príjme zamestnancov Obce Vrbnica.
Čl. XI
Spoločné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva
obec
prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Vrbnica .

Vrbnica

Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vrbnica sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Vrbnici dňa .................................
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo vo Vrbnici
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .............................

Jaroslav Tokár
starosta obce

