Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2011 o poplatkoch za pracovné úkony
vykonané obecným úradom a ďalších jednorázovo splatných poplatkov obce Zbehňov

Obecné zastupiteľstvo na spoločnom zasadnutí dňa 27.07.2012 podľa § 6 a § 11 zákona SNR
č. 369/90 Zb. a zák. č. 582/2004 o poplatkoch za pracovné úkony vykonané Obecným
úradom v obci Zbehňov schválilo návrh tohto Dodatku č. 1 k VZN č.2/2011 o správnych
poplatkoch.
Obec Zbehňov na svojom území ukladá správny poplatok za :
- overenie podpisu a listiny
- vystavenie potvrdenia
- vysielanie v miestnom rozhlase
- využívanie zasadačky obecného úradu
- využívanie kultúrneho domu
- vypožičanie inventára kuchyne mimo obecných zariadení
- kopírovacie služby
- cintorínsky poplatok za hrobové miesta
- využívanie domu smútku
- vypožičanie špeciálneho inventára (miešačka, rebrík)
- poskytnutie informácií z katastrálnych máp
1. Poplatok za overenie:
- Podpisu
- Listiny
(nezáleží na počte strán)
- Potvrdenia
2. Poplatok za vysielanie v miestnom rozhlase:
- Právnické a fyzické osoby (živnostníci)
- Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci
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0,50
1,50

Eur/podpis
Eur/listina

0,50

Eur/potvrd.

6,60
3,30

Eur/relácia
Eur/relácia

-

Občan s trvalým pobytom v obci

1,60

Eur/relácia

3.
-

Poplatok za využívanie zasadačky obecného úradu:
Právnické a fyzické osoby (živnostníci)
Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci
Občan s trvalým pobytom v obci

3,30
3,30
1,60

Eur/za hod.
Eur/za hod.
Eur/za hod.

4. Poplatok za využívanie kultúrneho domu:
- Na ples, diskotéku, svadobnú hostinu
100,- Eur/akcia + spotreba energie na
základe odpočtu pred a po akcii (elektrina, plyn)
(na tieto akcie je potrebná záloha v sume 300,- Eur pred začatím akcie, ak dôjde
k poškodeniu majetku obce, organizátor akcie zaplatí + v plnej sume poškodený
majetok)
- Fyzické osoby s trvalým pobytom v obci (malé akcie)
20,- Eur/akcia
- PO, SZČO - na predaj tovaru, prezentácie, iné účely
5,- Eur/hod.
5.
-

Poplatok za vypožičanie inventára kuchyne mimo obecných zariadení:
Právnické a fyzické osoby (živnostníci)
6,60 Eur/deň
Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci
6,60 Eur/deň
Občan s trvalým pobytom v obci
3,30 Eur/deň
Poškodený inventár občan zaplatí ako za nový.

6. Poplatok za kopírovacie služby:
- Klasické kopírovanie
- Farebné kopírovanie

0,10
0,20

7. Cintorínsky poplatok
- Za jedno miesto (jeden hrob)
- Za dvoj hrob

Eur/1 kópia
Eur/1 kópia

16,50 Eur/10 rokov
33,20 Eur/10 rokov

Miesto na vykopanie hrobu alebo dvoj hrobu na cintoríne musí byť oznámené
pracovníkovi obecného úradu alebo starostovi obce Zbehňov
8. Poplatok za držanie psov:
9. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:
10. Poplatok za využívanie domu smútku:
11. Poplatok za kúpu nádoby na smeti:
(resp. nákupná cena)

1,50 Eur/ks

3,30 Eur/1pes
ZŤP – 0,80 Eur/ks
13,30 Eur/deň
30.- Eur/ks

12. Poplatok za vypožičanie špeciálneho inventára (miešačka, rebrík) :
PO, SZČO, FO

3,30
2

Eur/deň

13. Poplatok za poskytnutie informácií z katastrálnych máp
- Nahliadnutie do máp
1,- Vyhotovenie kópie katastrálnej mapy
1,-

Eur
Eur/1ks

Spoločné záverečné ustanovenie
1. Poplatník je povinný oznámiť vznik a zánik poplatkovej povinnosti Obecnému úradu
v Zbehňove do 15 dní od účinnosti tohto nariadenia.
2. Poplatky za pracovné úkony sa platia v hotovosti pracovníkovi obecného úradu alebo
starostovi obce a takisto bezhotovostne na bankový účet obecného úradu do 5 dní od
vzniku udalosti.
3. Poplatok za využívanie domu smútku sa platí v hotovosti pracovníkovi obecného
úradu alebo starostovi obce a takisto bezhotovostne na bankový účet obecného
úradu pred jeho využívaním.
4. Od poplatku sú oslobodené orgány štátnej správy, občania ťažko zdravotne
postihnutí (držitelia preukazu ZŤP). Uplatnenie poplatkovej úľavy je poplatník povinný
oznámiť pri vzniku poplatkovej povinnosti, ak nastane skutočnosť zakladajúca právo
poplatníka na úľavu, príp. oslobodenia od poplatku.
5. Obec zastúpená starostom obce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo ich odpustiť.

6. V prípade nezaplatenia poplatku včas alebo v stanovenej výške, obecný úrad vyrubí
platobný výmer a môže v ňom zvýšiť nezaplatené poplatky o 50 %.
7. Tento Dodatok č. 1 VZN č. 2/2011 o poplatkoch za pracovné úkony vykonané
Obecným úradom a ďalších jednorázovo splatných poplatkov obce Zbehňov
nadobúda účinnosť dňom : 01.09.2012

Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli OcÚ Zbehňov dňa 30.07.2012
na pripomienkovanie obyvateľom obce.
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Pripomienky boli vyhodnotené dňa – žiadne neboli podané
Zvesený dňa 15.08.2012

Schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 bol vyložený na úradnej tabuli dňa 15.08. 2012
Zložené dňa 31.08.2012

V Zbehňove dňa : 31.08.2012

Martin Timko – starosta obce Zbehňov
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