Smernica o poplatkoch za úkony a služby vykonávané Obecným úradom v
Smrdákoch
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Obec Smrdáky
5/2018
Eva Milotová
Ingrid Tripšanská – starostka
11.12.2018
4/2018
-

Vnútorný predpis obce Smrdáky v súlade s ustanovením zákona SNR 369/90 Zb. par. 6 ods. 1
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a par. 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Touto smernicou sa stanovujú poplatky za pracovné úkony a služby vykonané Obecným
úradom Smrdáky.
2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon
alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti na potvrdenku Obecného úradu Smrdáky.
4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní, okrem zmluvne dohodnutých
prípadov a sú príjmom obce.
Článok 2
Sadzobník poplatkov
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:
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 pre
občana s trvalým pobytom na území obce:
- svadobná hostina

30,00 €

- životné jubileum

20,00 €

- za kar a ďalšie použitie

10,00 €

- za pečenie zákuskov
- za predaj tovaru
- za zapožičanie riadu 1 osoba

3,50 €
30,00 €
0,30 €

Sadzba poplatku za jedno prepožičanie spoločenskej miestnosti a za zapožičanie riadu pre
občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt:

- svadobná hostina

60,00 €

- životné jubileum

40,00 €

- za kar a ďalšie použitie

20,00 €

- za pečenie zákuskov

3,50 €
30,00 €

- za predaj tovaru
- 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 €.

Článok 3
Platenie poplatkov
Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne Obecného úradu Smrdáky v pracovnom čase alebo
bankovým prevodom na č. účtu IBAN SK12 0200 0000 0000 06429182 vedený vo VÚB
banke. Do poznámky uviesť meno, priezvisko a účel poplatku.

Článok 4
Záverečné ustanovenie
1. Starostka obce je oprávnená poskytnúť úľavu ak je to v záujme obce a informovať o
udelení úľavy poslancov obecného zastupiteľstva.
2. V prípadoch uvedených v tejto smernici sa bude postupovať podľa Zákona 145/95 Z.Z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a Občianskeho zákonníka
par. 671 ods. 1.
3. Touto smernicou sa ruší VZN obce Smrdáky č. 4/2018 zo dňa 14.12.2017. Interná
smernica bola schválená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Smrdákoch dňa
12.12.2018 uznesením OZ č. 41/2018 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019

V Smrdákoch dňa 12.12.2018

Ingrid Tripšanská
starostka obce

