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Bc. Ildikó Lászlóová
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Starej Bašte v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce
Stará Bašta toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2020
o obecných poplatkoch na území obce Stará Bašta
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vydané Obecným zastupiteľstvom
v Starej Bašte upravuje výšku a spôsob vyberania poplatkov za služby a úkony pri výkone
samosprávnych činností, ktoré vykonáva obec Stará Bašta. Poplatníkom je právnická alebo
fyzická osoba, ktorá o úkon požiada. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť
poplatok spoločne a nerozdielne. Poplatky sa platia v eurách, v hotovosti do pokladne
Obecného úradu.
Článok II.
Obecné poplatky
1.
2.
3.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Používanie chladiarenského boxu a DS na jednu smútočnú udalosť
15,00 €
Poplatok za udržiavanie miestneho cintorína
1,00€/dom.
Nájom za jednohrob/10 rokov
7,00€.
Nájom za dvojhrob/10 rokov
14,00€
Prenájom sály KD
50,00€
+ spotreba elektrickej energie
- programy organizované obcou a neziskovými organizáciami
sú bez poplatku
Prenájom veľkej zasadačky obecného úradu
20,00€
- programy organizované obcou a neziskovými organizáciami
sú bez poplatku
Poplatok za rozhlas:
2,00€
- od poplatkov za miestny rozhlas sú oslobodené miestne organizácie
s tým, že jeden oznam bude odvysielaný maximálne dvakrát.
Ambulantný predaj
2,00 €
Spoločné náklady za užívanie pitnej vody z obecného vodovodu za m3 0,70 €
Kopírovanie formát A4 jednostranne
0,10 €
Kopírovanie formát A4 obojstranne
0,20€
Skenovanie 1 strana
0,30€
Potvrdenie za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu
2,00€
Iné potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami
- pre FO
1,50€
- pre PO
2,00€

Článok III.
Záverečné ustanovenie
1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Stará
Bašta dňa 12.12.2019 uznesením č. 46/2019
2/ Zrušuje sa VZN č. 1/2014 o obecných poplatkoch na území obce Stará Bašta
schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 uznesením č.10/2014.
3/ Toto VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2020.
V Starej Bašte, dňa 22.11.2019

Bc. Ildikó Lászlóová , v.r.
starostka obce

