
Všeobecne záväzné nariadenie obce Uňatín

č. 4/2013

o miestnych poplatkoch za služby vykonávané  Obcou Uňatín

Obec Uňatín v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990
Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  vydáva  všeobecne  záväzné
nariadenie o miestnych poplatkoch za služby vykonávané Obcou Uňatín  s účinnosťou od
1. januára 2013.

Čl. 1

Poskytované služby a ceny

Obecné zastupiteľstvo obce Uňatín podľa § 11 odst.  4 písm. d/  zákona č.  369/1990 Zb.
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  rozhodlo,  že  zavádza  tieto  obecné
poplatky:

1,Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase je 1,00€ . Poplatok sa nevzťahuje
namiestne organizácie.

2, Za užívanie verejného priestranstva –predajného miesta 1,00€

3, Vydanie oznámenia o súpisnom čísle 1,00€

4. Cintorínske poplatky 
- za jedno - hrob  udržiavací poplatok 1 x 10 rokov–2,00 €
- za dvoj hrob – 4,00 €
- za dom smútku - 6,64€
- udržiavací poplatok DS – 1,00€

5. Poplatky za používanie KD
Nájomca zaplatí :
- za spotrebovanú el. energiu –( Obec   odpíše stav elektromera na začiatku a  po ukončení 
akcie) +
- prenájom sály na rodinnú oslavu , schôdzu, pohostenie pred svadbou – 20,00€
- prenájom sály na celú noc – svadba alebo zábava – 30,00€ domáci, 
 -50,00€ cudzí
- použitie kuchyňa na pečenie, varenie na 1 deň– 5,00€
- zapožičanie stola – 0,40€ / ks / deň
- zapožičanie stoličiek  -0,20€/ks/deň
- zapožičane obrusa -0,20€ + opratie
- zapožičanie misky na polievku, veľké taniere, sklenená misa – 1ks-0,05€
- krčahy 1ks- 0,05€
- hlboké, plytké, malé taniere 0,02€



- šálky na kávu s tanierikom 0,05€
- šálka bez tanierika 0,03€
- vínové poháre 0,01€
- štamperlíky 0,01€
- lyžica, vidlička, nôž, kávová lyžička, 0,01€
- naberačka 0,03€
- košík na chlieb 0,01€
- popolník 0,01€
- tácka – podnos 0,05€

Rozbitie alebo strata inventáru – cena + 50% z ceny

6. Poplatok za vodu
    -   Pri  namontovaní  vodomeru v dome ,  chate,  podnikateľa,  PO za množstvo zistené
odpisom vodomeru  1m3 je 0,60€
    -  Paušál na osobu  a rok trvale bytom v obci sa počíta podľa smerných čísiel pre výpočet
ročne spotreby vyhláškou MLVH SR č. 154/78                                                  
    -   Paušál  na  chatu  a dom  pre  občana  mimo  trvalého  bydliska  obce  ktorý  nemá
zabudovaný vodomer je 30,00€

Odpisy vodomerov a platby za vodu sa budú vykonávať 1krát  ročne v mesiaci január.

Obec môže v prípadoch, keď je nedostatok vody, vykonať opatrenia k šetreniu vody, ktoré
spočívajú v obmedzení a prípadne aj zákaze používať vodu na iné účely ako pitie, varenie
a osobnú hygienu.

7. Kopírovane.
   - kopírovanie dokladov  1 strana    0,05€
   -  kopírovanie dokladov dvojstrana  0,10€

Čl. 2

Spôsob úhrady a splatnosť ceny

1. V prípade jednorazového poskytnutia služby zo strany obce nemusí byť uzatvorená
zmluva písomne. 

2. Cena  za  služby  bude  jednorazovo  uhradená  do  pokladne  ObceUňatín  ,alebo  na
bankový účet obce.

3. Za  spotrebovanú  vodu  bude  vystavená  faktúra,  ktorá  je  splatná  do  15  dní  od
vystavenia v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na bankový účet obce.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Návrh vyvesený:  30.11.2012OZ v Uňatíne sa na tomto VZN o miestnych poplatkoch
uznieslo na svojom zasadnutí 10.12.2012 uznesením č.56 /2012. 

2. V ostatnom sa práva dane riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013



Anna Babiaková
  starostka obce


