Obec Závada,99121 Závada54,okres Veľký Krtíš

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Závada dňa: 28.11.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Závada dňa: 15.12.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013
Obecné zastupiteľstvo v Závade na základe § 6 zák. SNR c. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v y d á v a na rok 2013 pre
územie obce Závada toto

VŠEOBECNE

ZÁVAZNÉ

N A R I A D E N I E č. 3/2013

Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Závada
okrem správnych poplatkov vyberaných v zmysle zákona NR SR c. 145/1995
Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Obec Závada vyberá pre zabezpečenie svojej činnosti nasledovné poplatky:
Miestny rozhlas


Odvysielanie relácie (správy)

1,65 €



Poslanie faxovej správy

0,30 €

Kopírovanie


Jednostranne A4

0,20€



Obojstranne A 4

0,30€



Farebne A 4

0,50 €

Hrebeňová väzba


viazanie do 20 strán

0,50 €



viazanie do 50 strán

0,80 €



viazanie nad 50 strán

1,00 €

Laminovanie


laminovanie dokumentu do veľkosti A5

0,20 €



laminovanie dokumentu do veľkosti A4

0,40 €

Stočné


Právnické osoby – kancelárske budovy, úrady a iné obdobné zariadenia 20 m3

8 € osoba/rok



Právnické osoby – pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne 30 m3

12 € osoba/rok



Fyzické osoby – domácnosti podľa faktúry za spotrebovanú vodu

0,40 €/m3



Fyzické osoby – domácnosti paušálne

22 € osoba/rok

Prenájom hnuteľných vecí
Jedáleň


stoličky

0,25 €/ ks/deň



stoly

0,65 € ks/deň

Kuchyňa


zariadenie kuchyne

5 €/deň



obedový servis komplet

0,15 €/osoba

Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový
Jedáleň


na súkromné podujatie

2,65 €/hodina mimo vykurovacej sezóny




kultúrne, spoločenské podujatie




obchodné a komerčné účely

3,40 € /hodina počas vykurovacej sezóny
3,40 €/hodina mimo vykurovacej sezóny
5,00 €/hodina počas vykurovacej sezóny
6,65€/hodina mimo vykurovacej sezóny



8,50 €/hodina počas vykurovacej sezóny

Kuchyňa


mimo vykurovacej sezóny

1,35 €/hodina



počas vykurovacej sezóny

1,65 €/hodina

Zasadačka obecného úradu


pre komerčné a obchodné účely

Pohrebné a cintorínske služby
Prenájom domu smútku

5,00 €/hodina



s využitím chladiaceho boxu do 3 dní

10,00€



s využitím chladiaceho boxu nad 3 dni

13,50€



bez použitia chladničky

8,50€



dodanie sviečok k pohrebnému obradu

5,00€

Hrobové miesta


jednohrob/prenájom na 10 rokov, obnova prenájmu na ďalších 10 rokov, prenajatie miesta žijúcou osobou
na 10 rokov ,obnova prenájmu žijúcou osobou na ďalších 10 rokov -



dvojhrob/prenájom na 10 rokov, obnova prenájmu na ďalších 10 rokov, prenajatie miesta žijúcou osobou na
10 rokov ,obnova prenájmu žijúcou osobou na ďalších 10 rokov -



0,00€
0,00€

detský hrob/prenájom na 10 rokov, obnova prenájmu na ďalších 10 rokov, prenajatie miesta žijúcou osobou
na 10 rokov ,obnova prenájmu žijúcou osobou na ďalších 10 rokov -

0,00€

Poplatky za prenájom inventára


za prívesný vozík – prvá hodina - 3,00€



za prívesný vozík za každú ďalšiu hodinu - 0,70€



za hliníkový rebrík na jeden deň - 1,00€



za výsuvný rebrík na jeden deň - 2,00€



za miešačku na jeden deň - 2,00€



elektrické náradie (hobľovačka, cinkulár, brúska, vŕtačka, kladivo) na jeden deň - 2, 00 €



poplatok za predaj smetnej nádoby – 22,00 €

Poplatok za prenájom multifunkčného ihriska:


žiaci predškolského zariadenia vo vyučovacom procese

bez poplatku



cudzí užívatelia ihriska v lete – tenis

2,00 €//hodina/osoba




kolektívne športy

cudzí užívatelia ihriska v zime


2,00 €/hodina
2,00 €/hodina

kolektívne športy – hokej

2,00 €/hodina



ku všetkým horeuvedeným poplatkom sa pripočíta poplatok 1,00€ /hodina za prenájom pri umelom osvetlení



Obyvatelia obce platia 50% z uvedených súm.

V Závade dňa: 14.12.2012
Miroslav Kalmár
starosta obce

