NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2013
obce Kamenná Poruba
o ostatných poplatkoch.
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube na svojom zasadnutí dňa ........ v zmysle § 6 ods.1
zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení pre stanovenie výšky ostatných poplatkov.
Ide o tieto poplatky :
Poplatky za kultúrny dom
Oznamy v miestnom rozhlase
Poplatok za viacúčelové ihrisko
Cintorínske poplatky
Poplatky za mládežnícke centrum Koniarka
Povolenie na zvláštne užívanie MK (rozkopové povolenie)

Prvá časť
Poplatky za kultúrny dom.
Článok I.
TANEČNÁ ZÁBAVA.
Domáci
Cudzí

30 € + plyn + elektrina+ pranie obrusov
92 € + plyn + elektrina+ pranie obrusov

SVADBA.
Domáci
Cudzí

42 € + plyn + elektrina + pranie obrusov
75 € + plyn + elektrina + pranie obrusov

PEČENIE.
Domáci
Cudzí

5 € na deň + plyn + elektrina
9 € na deň + plyn + elektrina

PREDVÁDZACIE AKCIE.
Do 4 hodín
Nad 4 hodín

20 €
30 €

PREDAJ.
Letné obdobie
Zimné obdobie

30 €
40 €

STRETNUTIA, OSLAVY.
Domáci
Cudzí

20 € + plyn + elektrina + pranie obrusov
27 € + plyn + elektrina + pranie obrusov

Kar, schôdze, verejné zhromaždenia a iné.
Domáci

0 € + plyn + elektrina + pranie obrusov

Článok II.
Oslobodenie.
Od poplatkov za kultúrny dom sú oslobodení :
Nezávislé združenia obce /nie podnikateľský subjekt/ pri činnostiach, nácvikoch,
cvičeniach, skúškach, schôdzach. Oslobodenie neplatí pri zábavách, diskotékach
a plesoch.
Organizácie založené obcou /MŠ, ZŠ, OŠK, DHZ/ pri činnostiach, nácvikoch,
skúškach, schôdzach. Oslobodenie neplatí pri zábavách, diskotékach a plesoch.
Akcie – ples detí, karneval detí a podobne.

Druhá časť
Oznamy v miestnom rozhlase.
Článok I.
Pracovný deň
Ostatné dni

5€
10 €

Článok II.
Oslobodenie.
Od poplatku za oznamy v miestnom rozhlase sú oslobodení :
Organizácie pôsobiace v obci /nepodnikateľské/
Úmrtia, straty a nálezy

Tretia časť
Poplatok za multifunkčné ihrisko
Domáci: večer svetlo – 2 €
Cudzí:

poplatok 10 €/hod. + večer svetlo 2 €

Štvrtá časť
Cintorínske poplatky.
Za 1 hrobové miesto:
Na desať rokov

10 €

Za prenájom formy:
Na jednohrob
Na dvojhrob
Dom smútku

domáci
cudzí
domáci
cudzí

4€
5€
5€
7€
7 €/ deň

Piata časť
Poplatky za mládežnícke centrum Koniarka.
Prenájom na 1 deň : domáci: 17 €/deň + energie + pranie obrusov
cudzí: 34 €/deň + energie + pranie obrusov

Šiesta časť
Povolenie na zvláštne užívanie MK.
Poplatok pre vyrubovanie výšky správnych poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení
v ceste (miestnej komunikácii) a za vykonávanie ich plánovanej opravy a údržby podľa § 11
ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/84 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon), vyrubovať správne poplatky za zriaďovanie podzemných
vedení každého druhu a za ich plánovanú opravu podľa týchto zásad:
a) Za rozkopanie MK po dobu 1 – 3 dní :
3 – 6 dní :
6 – 10 dní :
nad 10 dní :

10 €
20 €
30 €
80 €

Záverečné ustanovenia.
1. Obec Kamenná Poruba si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť
alebo odpustiť.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kamenná Poruba sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Kamennej Porube dňa ...........
Návrh VZN vyvesený dňa:
Návrh VZN zvesený dňa:
VZN vyvesené dňa :
VZN zvesené dňa :

9.11.2012
7.12.2012
.................

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po schválení obecného
zastupiteľstva vyvesením.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie
o ostatných poplatkoch č.5/2012.

Ing. Štefan Kasman
starosta obce

