Obec Rakovec nad Ondavou

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2017

k miestnym poplatkom
na území obce Rakovec nad Ondavou

Obec Rakovec nad Ondavou na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. vydáva pre územie obce Rakovec nad
Ondavou toto Všeobecne záväzné nariadenie k miestnym poplatkom na území obce
Rakovec nad Ondavou.

Obecné zastupiteľstvo v Rakovci nad Ondavou podľa par. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom
zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. schválilo miestne poplatky nasledovne:
Článok

I.

POPLATOK ZA UŽÍVANIE KULTÚRNEHO DOMU /KD/
1. Poplatok za užívanie priestorov kultúrneho domu pre reklamné, predajno - obchodné
akcie je...................................................................................................... 10,- €/hod.
2. Prenájom kultúrneho domu za účelom svadby a plesu a iných celovečerných
spoločenských podujatí
Pre občanov obce Rakovec nad Ondavou ................................. 40,- €
Pre cudzích občanov................................................................. 200,- €
3. Prenájom na výročie, jubileá a pod. akcie:
Pre občanov obce Rakovec nad Ondavou................................... 20,- €
Pre cudzích občanov.................................................................... 40,- €
4. Prenájom na kultúrne akcie, divadlo, estrádu, vystúpenie súborov a iné
akcie.......................................................................................................... 17 €
5. Prenájom na smútočné udalosti (kar) pre cudzích občanov ......................40 €
6. Osobitný poplatok je za spotrebovanú energiu a plyn a to podľa odpočtu.
7. Poplatok za riad – viď prílohu č. 1 k VZN

Č l á n o k II.
OSLOBODENIE
1. Pri smútočných udalostiach /kar/ je pre občanov obce oslobodenie od poplatkov za
užívanie kultúrneho domu okrem osobitného poplatku za energiu.
2. Pri schôdzach registrovaných organizácii, verejných zhromaždeniach, mítingoch
a pod. je oslobodenie od poplatkov za užívanie kultúrneho domu okrem osobitného
poplatku za energiu.
3. Pri akciách uskutočňovaných Základnou školou s materskou školou v Rakovci nad
Ondavou je oslobodenie od poplatku za užívanie kultúrneho domu okrem osobitného
poplatku za energiu.

Č l á n o k III.

OSTATNÉ

POPLATKY

1. Cintorínsky poplatok za jedno hrobové miesto pre DSS na 10 rokov.
................................................................................................................ 50,- €
2.

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase:
Vyhlásenie v miestnom rozhlase za účelom predaja, výkupu a pod., ktorý slúži na
podnikateľské účely........................................................................... 5,- €/1 hlásenie
Od poplatku za vyhlásenie v miestnom rozhlase sú oslobodené oznamy:
- Pri životných jubileách občanov obce
- Relácie zdravotníckeho, sociálneho charakteru, oznamy OcÚ a oznamy
mimoriadnych udalostí.
- Relácie registrovaných neziskových organizácií so sídlom v obci Rakovec nad
Ondavou
Č l á n o k IV.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Rakovec nad Ondavou prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce Rakovec nad Ondavou.
2. Pre občanov obce Rakovec nad Ondavou, ktorí si nesplnili daňové a poplatkové
povinnosti podľa VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, sa poplatky stanovené VZN č. 2/2017 o ostatných
miestnych poplatkoch vzťahujú ako na cudzích občanov.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rakovec nad Ondavou sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Rakovci nad Ondavou a to dňa 15.12.2017.
4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Rakovec nad Ondavou č. 3/2011 o miestnych poplatkoch.
5. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Rakovci nad Ondavou.
6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.
.
V Rakovci nad Ondavou dňa 30.11.2017

MVDr. Peter Olejník
starosta obce
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a na web stránke obce dňa: 30.11.2017
Návrh VZN zvesený dňa: 15.12.2017
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rakovec nad Ondavou dňa: 15.12.2017
VZN zvesené dňa: 15.12.2017

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017 k miestnym poplatkom

Cenník prenájmu riadu
Názov riadu

Cena za prenájom
0,05

Tanier - veľký plytký

€
0,05

Tanier - veľký hlboký

€
0,05

Tanier - dezertný

€
0,03

Šálka na kávu

€
0,03

Pohár - prípitkový

€
0,03

Pohár na vodu

€
0,01

Štamperlík

€
0,02

Lyžica - veľká

€
0,02

Vidlička

€
0,02

Nôž príborový

€
0,02

Lyžička malá

€
0,02

Naberačka na polievku

€
0,03

Misa na polievku

€
0,15

Obrus

€

Košíky na chlieb

€

Soľničky

€

Hrnce a osatné zariadenia

€

0,01
0,02
3,00

V Rakovci nad Ondavou 30.11.2017

Cena za
rozbitie/stratu
5,00
€
3,00
€
2,00
€
2,00
€
2,00
€
1,00
€
1,00
€
1,00
€
1,00
€
1,00
€
1,00
€
5,00
€
15,00
€
15,00
€
1,00
€
2,00
€
50,00
€

