Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Neporadza
č. 1/2010
Obecné zastupiteľstvo Neporadza za účelom vytvorenia zdrojov finančných prostriedkov
obce na zabezpečenie financovania obecných úloh a povinností podľa § 11 ods. 3 písm. a), g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

„Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch“
Časť I.
Úvodné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že s účinnosťou od 1.
januára 2011 na svojom území z a v á d z a tieto miestne poplatky:
a/ poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase,
b/ poplatok za prenájom miestnosti v budovách majetku obce,
c/ poplatok za zapožičanie hnuteľného majetku obce a za služby
d/ poplatky v oblasti stavebnej činnosti

Časť II.
Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase
1. Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase

2 € / 1 vyhlásenie

2. Od poplatku sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt, alebo sídlo
organizácie na území obce Neporadza.
3. Od poplatku sú oslobodení daňovníci, ktorí uhradili poplatok za užívanie verejného
priestranstva za účelom využitia trhového miesta.

Časť III.
Poplatky za prenájom miestnosti
1. Kar, menšie posedenie, schôdze organizácii

7 € / 1 deň

2. Svadba, kultúrno-spoločenské akcie
3. Predaj a predvádzanie tovaru
4. Prenájom domu smútku

27 € / 1 deň
letné obdobie 10 € / 1 deň
zimné obdobie 20 € / 1 deň
10 €

5. K poplatkom v bode 1. a 2. bude faktúrovaná skutočná spotreba energií po vykonaní
odpočtu.

Časť IV.
Poplatky za zapožičanie hnuteľného majetku, poplatky za služby
1. kopírovanie listín

formát A4
formát A3

0,05 €
0,10 €

/ 1 strana
/ 1 strana

2. faxovanie dokladov

0,60 €

/ 1 strana

3. evidenčná známka psa

1,00 € / 1 ks

4. zapožičanie smetnej nádoby

10,00 € / 1 ks

5. V prípade zapožičania majetku, na ktoré nie sú schválené sadzby, sa cena určí dohodou.

Časť V.
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený dňa 21. júna 2010.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením č. 20/2010 na riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Neporadza dňa 25. augusta 2010.
3. Toto VZN bolo zverejnené dňa 26. 8.2010 a účinnosť nadobúda 15. dňom od dňa jeho
vyvesenia.

V Neporadzi
Dňa 26. augusta 2010
Marián Kopecký, starosta obce

