OBEC ŠALGOČKA

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2014

O MIESTNYCH POPLATKOCH

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa: 22. 11. 2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa: 16. 12. 2014
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01. 01. 2015

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
v y d á v a pre územie obce Šalgočka toto VZN o miestnych
poplatkoch:
Za rozhlasovú reláciu:
2,- €
Za trhové miesto:
2,- €
Za prenájom sály KD na predajné akcie:
8,- €,-/ hod.
Za prenájom KD na zábavu , spoločenskú akciu:
200,- € + spotreba vody, plynu, elektriny
Za prenájom sály KD a kuchyne na rodinné oslavy občanov
s trvalým pobytom v obci:
35,- € aj s požičaním riadov + 10,- € paušálny poplatok
spotreba vody, plynu, elektriny .
Za prenájom sály KD a kuchyne a riadu pre cudzích občanov
na rodinné oslavy:
100 ,-€ s paušálným príplatkom za energie
Za znehodnotenie alebo zničenie riadu / Taniere, poháre,
príbor,.../ :
počet kusov x 1,66€
Za prenájom riadu a pohárov, mimo KD
0,05 € za kus
Za smetnú nádobu :
22,- €
Za kopírovanie:
0,10 € za stranu
Za vystavenie potvrdenia, ktoré nie je spoplatnené správnym
poplatkom:
1,50 €
Za faxové služby:
1,- € za stranu
Cintorínske poplatky:
1./ Prepožičanie miesta na hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta
pre príslušenstvo hrobu bez ohľadu na vek zomrelého na dobu 10 rokov:
- Za jednohrob 6,64 €
- Za dvojhrob 13,28 €

2./ Za prenájom domu smútku

10,- €

3/ Za vykopanie hrobu:

83,- €

Oslobodenie od cintorínskeho poplatku:
Vojnové hroby, hroby a hrobky vyhlásené za národné kultúrne
pamiatky, evidované v zozname pamätihodnosti obce. Hroby rodiny
Drápalovej, ktorá darovala pozemok na cintorín obci. Hrob p. Olivera
Loiša, rodáka zo Šalgočky, darcu peňažného daru na miestny kostol.

Spoločné ustanovenia
Správu a výber miestnych poplatkov a cintorínskych poplatkov
vykonáva obec Šalgočka prostredníctvom starostu obce a poverených
zamestnancov obce Šalgočka.
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je
podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák.
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov a zák. č. 582/2004 Zb. zákon o miestnych daniach, zákon o
správnych poplatkách č.145/1995.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šalgočka sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke a to dňa 15. 12. 2014
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka , č. 4/2011 o
miestnych poplatkoch.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
01.01.2015
V Šalgočke dňa 15. 12. 2014

Helena Mesárošová, v. r.
starostka obce

