Obec Smrdáky podľa § 5 a § 11 ods. 3 písm. a/ Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMRDÁKY
Č.4/2018
O OSTATNÝCH POPLATKOCH
Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Obec Smrdáky počas roka bude vyberať tieto poplatky:
a/ vyhlásenie v obecnom rozhlase
b/ cintorínsky poplatok
c / prenájom spoločenskej miestnosti
d/ poplatok za vystavenie potvrdenia
e/ poplatok za požičiavanie stolov a stoličiek tzv. pivných súprav
f/ za kopírovanie dokladov

Čl. 2
PREDMET A SADZBA POPLATKU

Predmetom poplatku sú poplatky uvedené v tomto VZN pod písmenom a/ až e/.
a/ Vyhlásenie v obecnom rozhlase
Sadzba poplatku za jedno vyhlásenie v obecnom rozhlase je 2,00 €- predaj tovaru a iné
oznámenia.
Od poplatku sú oslobodené spoločenské organizácie v obci, základná a materská škola.
O poplatku je tiež oslobodené aj oznámenie o úmrtí občanov.
b/ Cintorínsky poplatok
Sadzba poplatku:
za jedno prepožičané miesto na miestnom cintoríne na dobu 10 rokov je 8,00 €
za dvoj hrob 16,00 €
za troj hrob 24,00 €
za detský hrob /do 10 rokov veku/ 4,00 €
Prepožičanie miesta na dobu ďalších 10 rokov je sadzba:
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8,00 € za jedno miesto,
za dvoj hrob 16,00 €
za troj hrob 24,00 €
za detský hrob /do 10 rokov veku/ 4,00 €
Prepožičanie miesta pre individuálne uloženie urny o rozmere 50x50 cm na 10 rokov 8,00 €.
Pri začatí nového prednostného radu je poplatok 33,00 €.

c/ Prenájom spoločenskej miestnosti
Sadzba poplatku za jedno prepožičanie spoločenskej miestnosti a za zapožičanie riadu:
- svadobná hostina
30,00 €
- životné jubileum
20,00 €
- za kar a ďalšie použitie
10,00 €
- za pečenie zákuskov
3,50 €
- za predaj tovaru
30,00 €
- za zapožičanie riadu 1 osoba
0,30 €
Od poplatku za prenájom spoločenskej miestnosti sú oslobodení:
- Základná škola, materská škola
- Spoločenské organizácie zriadené obcou

d/ Poplatok za vystavenie potvrdenia
Za každé vystavené potvrdenie, ktoré si vyžiada občan, obec vyberie poplatok 1,00 €.
Od poplatku sú oslobodené potvrdenia, ktoré slúžia pre sociálne účely a potvrdenia o účasti na
pohrebe.
e/ Poplatok za zapožičanie stolov a stoličiek tzv. pivných súprav
Sadzba poplatku za jeden stôl je 0,50 €.
Sadzba poplatku za jednu lavicu je 0,50 €.
f/ Poplatok za kopírovanie dokladov
Sadzba poplatku za 1 stranu je 0,15 €.
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Čl.3
POPLATNÍK
Poplatníkom ostatných poplatkov je fyzická a právnická osoba.

Čl.4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Smrdáky bolo schválené obecným
zastupiteľstvom dňa 14.12. 2017, nadobúda účinnosť 1.1. 2018

Ingrid Tripšanská
starostka obce

Schválené dňa: 14. decembra 2017

Vyvesené dňa: 15. decembra 2017
Zvesené dňa:
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