Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Šandal dňa : 13.11.2017
VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Šandal: 11.12.2017
VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017
miestnych poplatkoch pre obec ŠANDAL

Obecné zastupiteľstvo v Š A N D A L E, v zmysle § 6 a § 11 ods. 3, písm. d) zákona SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ č. 2/2017 o miestnych poplatkoch na území obce
Šandal.

Článok

1

POPLATOK ZA VEREJNÉ PRIESTRANSTVO
Za verejné priestranstvo sa považuje:
a) Priestory pred ZVS a ZŠ
b) Obecný chodník a miestne komunikácie
c) Cesta a chodník na cintorín
Za umiestnenie stavebného, reklamného zariadenia alebo slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenia skládky, trvalé parkovanie zaplatí právnická alebo fyzická osoba
poplatok 4,0 € do 10 m2 užívaného verejného priestranstva na deň. Nad 10 m2 to bude
poplatok 5,0 € na deň.

Článok

2

DAŇ

PSA

ZA

Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Výška poplatku činí 4,0 € na rok za
každého psa. Poplatok sa platí jednorázovo vždy v priebehu prvého štvrťroka t.j. do 31.03.

Článok
POPLATOK ZA UŽÍVANIE

3
kultúrno-správnej budovy

Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba následovne:
-

za kultúrno-správnu budovu pri usporiadaní tanečnej zábavy, diskotéky a pod.

a) v letnom období
b) v zimnom období

35,0 €
70,0 €

-

za užívanie kultúrno-správnej budovy na svadbu za celú noc pre obyvateľa obce činí
a) v zimnom období
70,0 €
b) v letnom období
35,0 €

-

za užívanie kultúrno-správnej budovy na svadbu pre záujemcu z inej obce (cudzieho)
a) v zimnom období
100,0 €
b) v letnom období
70,0 €

-

za prenájom k pohosteniu (chlapčenská svadba)
a) v zimnom období
70,0 €
b) v letnom období
20,0 €

- za prenájom kultúrno-správnej budovy na kar, alebo príležitostné posedenia
a) v zimnom období
25,0 €
b) v letnom období
15,0 €
- za vypožičanie kuchynského riadu je poplatok - 4,0 €
- pre cudzieho (bez trvalého pobytu)
- 7,0 €
Platenie poplatkov:
Poplatky za prenájom kultúrno-správnej budovy zaplatí usporiadateľ vopred pred začatím
akcie do pokladne obecného úradu, alebo na účet obce.

Článok

4

POPLATOK ZA ODBER VODY
Poplatok platí právnická alebo fyzická osoba za odber pitnej vody z obecného vodovodu
Šandal na základe potvrdenia o cene č.0235/20017/V-PC vydaného URSO .Cenu za výrobu
a dodávku pitnej vody pre obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021 určuje takto:
- fyzická osoba
0,30 €/m3
- právnická osoba
0,30 €/m3

Platenie poplatku:
Na základe odpisov vodomerov k 31.12. bude každej fyzickej alebo právnickej osobe
vyhotovená faktúra. Faktúru je možné uhradiť v hotovosti do pokladne obce alebo na
bankový účet obce do doby splatnosti faktúry.

Článok

5

POPLATKY NA POHREBISKU










Poplatok za užívanie hrobového miesta tzv. udržiavací poplatok (upratovanie, kosenie,
používanie vody) na miestnom cintoríne pre občanov s trvalým pobytom v obci Šandal :
20,0 € na 10 rokov.
Poplatok za prenájom hrobového miesta (tzv. udržiavací poplatok ) na miestnom
cintoríne pre občanov bez trvalého pobytu (cudzích):
40,0 € na 10 rokov.
Poplatok za vstup na cintorín pre právnické osoby /podnikateľské subjekty/ za účelom
výstavby hrobiek, alebo zriaďovania hrobových miest 10,0 €.
Poplatok sa uhradí vopred pred zahájením stavebných alebo rekonštrukčných prác.
Poplatok za každé nové zriadené miesto (hrob lebo urnový hrob) pre občanov s trvalým
pobytom :
3,0 €
Poplatok za každé nové zriadené hrobové miesto (hrob alebo urnový hrob) pre občanov
bez trvalého pobytu:
20,0 €
Poplatok za používanie Domu smútku a všetkých priestorov v Dome smútku za jeden
deň (trvalý pobyt zomrelého z obce)
33,0 €
Za každý ďalší deň prenájmu obradnej siene Domu smútku a všetkých priestorov v Dome
smútku (trvalý pobyt zomrelého z obce)
17,0 €
Poplatok za užívanie Domu smútku a všetkých priestorov v Dome smútku za jeden deň
(zomrelý cudzí občan)
50,0 €
Za každý ďalší deň prenájmu obradnej siene Domu smútku a všetkých priestorov v Dome
smútku (zomrelý cudzí občan)
30,0 €

Platenie poplatkov:
Poplatky sú splatné najneskôr do 5 dní po usporiadaní pohrebu.

Článok

6

POPLATOK ZA RELÁCIU V MIESTNOM ROZHLASE
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba za vyhlásenie v miestnom rozhlase vo výške
5,0 € za jednu reláciu.
Článok
7

POPLATOK ZA ZBER, PREPRAVU A ZNEŚKODŇOVANIE
KOMUNÁLNEHO ODPADU
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na základe zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, činí na osobu s trvalým pobytom v obci 7,0 € za celý rok.
Článok 8
POPLATOK ZA VYDANIE SÚPISNÉHO ĆÍSLA
Poplatok za vydanie rozhodnutia o vydanie súpisného čísla činí: 10 €
Poplatok sa vyberá pri vydaní rozhodnutia o určení súpisného čísla stavby, ktorý zahŕňa aj
náklady na obstaranie klasického súpisného čísla (smaltovaná tabuľka) a jeho doručenie
osobe, ktorá tento poplatok obci uhradila.
Článok 9
POPLATOK ZA PRENAJOM TRAKTORA
Poplatok za prenájom obecného traktora činí : 15 € za l moto-hodinu práce.
Poplatok sa platí do pokladne obecného úradu, alebo na účet obce najneskôr do 10 dní po
ukončení prác s prenajatým traktorom.

Č l á n o k 10
POPLATOK ZA PRENÁJOM MIESTNOSTI NA PREZENTAČNÉ AKCIE
Poplatok za prenájom miestnosti sály kultúrneho domu, zasadačky obecného úradu, klubu
mladých a pod. na rôzne prezentačné akcie trvajúce l hod. činí : 15 €
Poplatok platí prezentačná firma, organizácia vždy ihneď pred začiatkom, alebo po ukončení
prezentačnej akcie do pokladne obecného úradu.
Č l á n o k 11
POPLATKY ZA OSVEDČENIE
Uvedené správne poplatky sú určené zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. v znení neskorších
predpisov :
- osvedčenie l strany listiny (aj začatej)
2€
- osvedčenie l podpisu
2€
- vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o pobyte osoby.
5€
- vydanie Osvedčenia pre SHR
6,50 €

- zmena Osvedčenia pre SHR

1,50 €

Č l á n o k 12
KOPÍROVACIE SLUŽBY
Za kopírovanie listín - poplatok za l stranu fotokópie:
Poplatok sa uhrádza ihneď do pokladne obecného úradu.

Článok

0,07 €

13

Záverečné ustanovenie
Ak nebudú poplatky zaplatené /odvedené/ včas, alebo v správnej výške, obec ich vyrúbi
platobným výmerom alebo ich výšku určí faktúrou a môže zvýšiť včas nezaplatené
/neodvedené/ poplatky najviac o 50%.

Článok

14

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č.74
zo dňa 09.12.2017 s účinnosťou od 01.01.2018.
Obecné zastupiteľstvo uznesením zo dňa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
o miestnych poplatkoch k 31.12.2017.

Jaroslav Mikula
starosta obce

