Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hrabkov

Účinnosť
od:

č. 2/2012 o určení poplatku za poskytované služby
v obci Hrabkov

01.01.2013

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci HRABKOV dňa: 28.11.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci HRABKOV dňa: 15.12.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa:01.01.2013
Obecné zastupitelstvo v Hrabkove na zaklade zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

toto

Všeobecné záväzné nariadenie o určovaní a vyberaní poplatkov za služby na území obce
Hrabkov
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenie
/1/ Toto Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov
za služby v obci Hrabkov.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Správa poplatkov
/1/ Správu poplatkov za služby v katastrálnom území obce Hrabkov vykonáva Obecný úrad
Hrabkov.
TRETIA ČASŤ
§3
Druh poplatku
/1/ V obci Hrabkov sa budú vyberať tieto poplatky za služby:
1/ Cintorínsky poplatok
2/ Poplatok za užívanie sály KD
3/ Poplatok za užívanie zasadačky Obecného úradu
4/ Poplatok za dlhodobý prenájom priestorov vo vlastníctve obce
5/ Poplatok za vyhlásenie v MR
6/ Poplatok za reprografiu
7/ Poplatok za úkon alebo konanie obecného zastupitelstva a komisie
8/ Poplatok za vydanie súpisného čísla
9/ Poplatok za vydanie povolenia na prevádzku zariadení /kolotoče, hojdačky, strelnice, atď./
10/ Poplatok za pripojenie signálu z STA
11/ Poplatok za príjem signálu zo stanice STA
12/ Poplatok za vydanie potvrdenia, rozhodnutia a vyjadrenia

ŠTVRTÁ ČASŤ
§4
Výška poplatku a splatnosť

1/ Cintorínsky poplatok
Sadzba poplatku za hrobové miesto:
a) pre jednu osobu na 10 rokov....................................................................... 7,- Eur
b) pre dve osoby vedľa seba na 10 rokov ...................................................... 15,- Eur
c) do spoločnej hrobky na seba pre dve osoby na 10 rokov .......................... 10,- Eur
(poplatok je splatný pred vybudovaním hrobky)

d) za užívanie Domu nádeje / každý začatý deň / ............................... 1 deň / 4,- Eur
(poplatok je splatný do jedného dňa po použití DN)

2/ Poplatok za užívanie sály KD
Sadzba poplatku za užívanie sály KD:

a) za usporiadanie zábavy, diskotéky
v lete ......................................................................................................... 48,- Eur
v zime ....................................................................................................... 58,- Eur
(poplatok je splatný najneskôr deň pred usporiadaním ak)
(poplatok za užívanie sály KD neplatia spoločenské organizácie v obci TJ, DHZ, FSS
Hrabkovčan, Poľovnícke združenie Čierna Hora)
b) za usporiadanie karu v KD
v lete ........................................................................................................ 25,- Eur
v zime ........................................................................................................ 30,- Eur
(poplatok je splatný do dvoch dní po použití KD)
c) za usporiadanie výstav, predaja tovaru, prezentácie výrobkov
v lete .......................................................................................................... 25,- Eur
v zime ........................................................................................................ 30,- Eur
(poplatok je splatný v deň pred použitím KD)
d) za prenájom kuchyne a sály kultúrneho domu pri oslavách /jubileá)
v lete .......................................................................................................... 55,- Eur
v zime ........................................................................................................ 65,- Eur
(poplatok je splatný do dvoch dní po ukončení akcie)
e) za prenájom kuchyne a sály kultúrneho domu pri svadbe, plese
v lete ........................................................................................................ 90,- Eur
v zime ...................................................................................................... 95,- Eur
(zimné obdobie je od 1.11. do 30.4.)

f) za zapožičanie riadu pre domácnosť
do 50 ks ...................................................................................................... 7,- Eur
nad 50 ks .............................................................................................. . 14,- Eur
plus náhrada škody podľa aktuálnej trhovej ceny pre všetky akcie,
pri ktorých bude drobný hmotný majetok používaný
3/ Poplatok za užívanie zasadačky Obecného úradu
Sadzba poplatku za užívanie zasadačky Obecného úradu:
a) v lete do 2 hodín ........................................................................................... 16,- Eur
v lete nad 2 hodiny ...................................................................................... 21,- Eur
v zime do 2 hodín ........................................................................................ 20,- Eur
v zime nad 2 hodiny .................................................................................... 25,- Eur
b) za zapožičanie
malý stôl 1 ks ............................................................................

1 deň/ 0,30 Eur

veľký stôl 1 ks ..........................................................................
stolička 1 ks ...............................................................................

1 deň/ 0,70 Eur
1 deň/ 0,20 Eur

4/ Poplatok za dlhodobý prenájom priestorov vo vlastníctve obce
Sadzba poplatku za dlhodobý prenájom priestorov vo vlastníctve obce:
a) priestory predajné, výrobné, kancelárske .............................. 1 m2 / rok / 8,30 Eur
b) priestory skladovacie a pivničné ........................................... 1 m2 / rok / 6,60 Eur
5/ Poplatok za vyhlásenie v MR
Sadzba poplatku za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase:
a) za jednu vyhlásená reláciu ............................................................................ 6,- Eur
b) za reláciu pre jubilantov ............................................................................... 2,-Eur
( poplatok je splatný pred začiatkom Felície)

6/ Poplatok za reprografiu
Sadzba poplatku za reprografiu:
a) vyhotovenie fotokópie formátu A 4 .....................1 strana............................ 0,10 Eur
(poplatok je splatný po vyhotovení fotokopie)
7/ Poplatok za úkon alebo konanie obecného zastupiteľstva, komisie či obecnej rady v
prípade podnetu alebo sťažností na iný subjekt okrem obce a jej orgánov
a) Sadzba poplatku ……………………………………………….………… 5,00 Eur
(poplatok je splatný pri podaní podnetu alebo sťažnosti)
8/ Poplatok za vydanie súpisného čísla
Sadzba poplatku……………………………………………………………. 7,00 Eur
(poplatok je splatný pri podaní žiadosti)
9/ Poplatok za vydanie povolenia na prevádzku zariadení (kolotoče, hojdačky, strelnice,
atď.)
Sadzba poplatku…………………………………………………………..
30,00 Eur
(poplatok je splatný pred začiatkom prevádzkovania)
10/ Poplatok za pripojenie signálu z STA
Sadzba poplatku………………………………………………….………… 33,20 Eur
(poplatok je splatný pred začiatkom pripojenia)
11/ Poplatok za príjem signálu zo stanice STA
Sadzba poplatku (mesačne/ročne)…………………………………1,16 Eura/13,94 Eur
(poplatok je splatný po doručení výmeru)
12/ Poplatok za vydanie potvrdenia, rozhodnutia a vyjadrenia
Sadzba poplatku:
a) vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla, a ostatných rozhodnutí … 8,30 Eur
b) vydanie rozhodnutia o prekopávke miestnej komunikácie,chodníka a verejného
priestranstva ……………………………………………………………….. 10,00 Eur
c) vydanie potvrdenia………………………………………………………… 2,00 Eur
d) vydanie potvrdenia za účast na pohrebe……………………………………. 1,00 Eur
(poplatok je splatný pri podaní žiadostí)

PIATA ČASŤ
§5
Záverečné ustanovenia
1) O oslobodení od poplatkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce HRABKOV č. 2/2012 o
poplatkoch za tovary a služby sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hrabkove dňa
14.12.2012, uznesením číslo 60/2012.
3) Dňom účinnosti tohto VZN č. 2/2012 sa ruší VZN č. 4/2011, prijaté dňa 16.12.2011
uznesením číslo 116/2011.
4) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo v Hrabkove.
5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
6) Pokiaľ v tomto Všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje
sa na zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, zákon č. 145/1995, zákon
č. 232/1999 a zákon č. 468/2000 o správnych poplatkoch.

V Hrabkove 14.12.2012
Jaroslav Hovančák
starosta obce

