Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4
OBCE KONSKÁ
o ostatných poplatkoch
Obec Konská v súlade s ustanovením § 6 odst. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o ostatných poplatkoch.

Článok I
ROZSAH PLATNOSTI
1. Toto nariadenie upravuje poplatky za úkony a konania vykonávané Obecným úradom
v Konskej.
2. V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sú predmetom poplatkov úkony a konania
správneho orgánu – obce, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník tvorí
prílohu, ktorá je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
3. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon
alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.

Článok II
VÝŠKA POPLATKOV

1) vyhlásenie obecným rozhlasom:

3,30 €

2) vyhotovenie fotokópie:
- jednostrannej
- obojstrannej

0,03 €
0,06 €

3) poplatok za ambulantný predaj:
- za miestnu tržnicu
- poplatok za predaj z nákl. automobilu do 3,5 t
- poplatok za predaj z nákl. automobilu nad 3,5 t
- poplatok za umiestnenie a predaj z vlastného predaj. stánku (mimo tržnice)

5,– €
4,– €
5,– €
10,– €

4) poplatok za dom smútku:
- za použitie domu smútku/1deň
- za použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého/1deň

1,65 €
1,65 €

5) poplatky za cintorín:
- prenájom miesta na jeden hrob na dobu 10 rokov pri úmrtí
- predĺženie na každých 10 rokov
- prenájom miesta na dvojhrob na dobu 10 rokov (živí)
- prenájom miesta na jeden hrob na dobu 10 rokov (živý)

3,5 €
7,-- €
14,– €
7,– €
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6) vydanie potvrdenia:
- potvrdenia (okrem potvrdení o pobyte osoby)
- potvrdenia na sociálne účely

1,7 €
0,– €

7) poplatky za kultúrny dom:
- športové, telesné a kultúrne využitie, mládežnícke akcie, náboženské akcie
pre obyvateľov obce Konská (okrem tanečných zábav)

0,– €

- tanečné zábavy:
- letné obdobie
- zimné obdobie

domáci 60,– € ostatní 100,– €
domáci 80,– € ostatní 120,– €

- svadby:
- letné obdobie
- zimné obdobie

domáci 60,– € ostatní 75,– €
domáci 75,– € ostatní 90,– €

- kary:

domáci 0,– €

ostatní 20,– €

- verejné zhromaždenie (strany, hnutia a iné organizácie)

20,– €

- oslavy narodenín a iné rodinné oslavy

27,– €

- použitie sály na predaj a na iné akcie

do
nad
- použitie vestibulu na predaj a na iné akcie do
nad

- použitie kuchyne samostatne

4 hodín
4 hodiny
4 hodín
4 hodiny

na 1 deň

17,– €
27,– €
10,– €
16,– €
domáci

7,– € ostatní

10,– €

V tejto cene je zahrnuté vykurovanie, el. energia sály, údržba podláh, leštenie parkiet, odvoz
komunálneho odpadu a všetky sociálne a hygienické potreby.
V cene nie je zahrnuté upratovanie sály, kuchyne a soc. zariadení, pranie obrusov a el.
energia, ktorá sa spotrebuje pri akciách v kuchyni, v letnom období aj plyn. Tieto musí užívateľ
zaplatiť podľa skutočných nákladov.
Za poriadok a čistotu zodpovedá FO alebo PO, ktorá podpíše preberací protokol.

Článok III
PLATENIE POPLATKOV
Poplatky sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo
po uskutočnení úkonu, ak poplatok závisí od výšky skutočných nákladov.
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Článok IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Obecné zastupiteľstvo obce Konská sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
15.12.2008 uznesením č. 6/2008.
2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia za zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 4
o ostatných poplatkoch zo dňa 14.12.2005.
3) Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

MAŇAK František
starosta obce

VYVESENÉ:

ZVESENÉ:
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