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 Obecné zastupiteľstvo na spoločnom zasadnutí dňa 13. 11. 2011 podľa § 6 a § 11 
zákona SNR č. 369/90 Zb a zák. č. 582/2004 poplatky za pracovné úkony vykonané Obecným 
úradom v obci Zbehňov. 

1. Poplatok za overenie: 
- Podpisu       EUR 0,50 
- Listiny        EUR 1,50 

 
2. Poplatok za vysielanie v miestnom rozhlase: 
- Právnické a fyzické osoby (živnostníci)   EUR 6,60 
- Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci  EUR 3,30 
- Občan s trvalým pobytom     EUR 1,60 

 
3. Poplatok za využívanie zasadačky obecného úradu: 
- Právnické a fyzické osoby (živnostníci)   EUR 3,30/za hod. 
- Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci  EUR 3,30/za hod. 
- Občan s trvalým pobytom v obci     EUR 1,60/za hod. 

 
4. Poplatok za využívanie kultúrneho domu:           letné obdobie            zimné obdobie 
- Právnické a fyzické osoby (živnostníci)  EUR 16,50  EUR  26,50 
- Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci EUR 11,60  EUR 16,50 
- Občan s trvalým pobytom v obci    EUR   9,90  EUR 16,50 

 
5. Poplatok za vypožičanie inventára obecného úradu: 
- Právnické a fyzické osoby (živnostníci)   EUR 6,60  
- Fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci  EUR 6,60 
- Občan s trvalým pobytom v obci     EUR 3,30  
- Špeciálny inventár (miešačka, rebrík)   EUR 3,30 

 
6. Poplatok za kopírovacie služby: 
- Klasické kopírovanie      EUR 0,10 
- Farebné kopírovanie      EUR 0,20 

 
7. Cintorínsky poplatok 
- Za jedno miesto (jeden hrob)    EUR 16,50  
- Za dvojhrob       EUR 33,20 

Miesto na vykopanie hrobu alebo dvojhrobu na cintoríne musí byť oznámené 
pracovníkovi obecného úradu alebo starostovi obce Zbehňov 
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8. Poplatok za držanie psov:      EUR 3,30 
9.  Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:    EUR 8,30 
10. Poplatok za využívanie domu smútku:   EUR 13,30 
11. Poplatok za kúpu nádoby na smeti:    EUR 30.- 

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. Letným obdobím sa 
rozumie doba, v ktorej nie je nutné používanie vyhrievacích telies, zimným obdobím 
sa rozumie doba, v ktorej je nutné mať zapnuté vyhrievajúce telesá v budove 
Obecného  úradu. 
 

6. V prípade nezaplatenia poplatku včas alebo v stanovenej výške, obecnú úrad vyrubí 
platobný výmer a môže zvýšiť nezaplatené poplatky o 50 % 
 

7. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2012 

 

V Zbehňove dňa 14. 11. 2011      

       Martin Timko – starosta obce Zbehňov 


