Všeobecne záväzné nariadenie obce Rykynčice
č. 1/2020

O miestnych poplatkoch za služby vykonávané OcÚ Rykynčice

Obec Rykynčice 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 OcÚ Rykynčice.
Čl. 1
Poskytované služby a ceny
Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice podľa § 11 odst. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. rozhodlo, že zavádza tieto miestne poplatky:
1. Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase

3,00 €

2. Vydanie potvrdenia (účasť na pohrebe, uhradenie poplatkov a pod.)

2,00 €

3. Udržiavací poplatok za jedno hrobové miesto 1 x za 10 rokov

15,00 €

4. Poskytnutie domu smútku v DR za 1 deň

10,00 €

v HR za 1 deň

6,00 €

5. Poskytnutie priestorov kultúrneho domu v

DR

HR

- kar

15,00 €

10,00 €

- svadba a iné oslavy

50,00 €

30,00 €

- podnikateľ na predaj tovaru

50,00 €

50,00 €

6. V bode 4. a 5. + náklady za spotrebovanú elektrickú energiu v týchto prepožičaných
priestoroch podľa stavu elektromeru v aktuálnej cene SSE.
7. Vyhotovenie kópií 1 A4

0,10 €

8. Poskytnutie kosačky spolu s koscom (jedna nádržka PHM)

5,00 €

9. Pitná voda z verejného vodovodu
a) domácnosti s vodomerom (1 m3)

0,70 €

b) v domácnostiach bez vodomeru bude množstvo vody stanovené podľa smerných
spotrebných čísel vyhláškou MŽP SR č. 397/2003.
Odpis vodomerov je 2x ročne.
10. Správne poplatky za služby poskytované OcÚ sú stanovené zákonom č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch.

Čl. 2
Spôsob úhrady a splatnosť
1. V prípade jednorazového poskytnutia služby zo strany obce nemusí byť uzatvorená písomná
zmluva.
2. Poplatok za služby bude jednorazovo uhradený do pokladne OcÚ Rykynčice 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. Obecné zastupiteľstvo obce Rykynčice sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
O miestnych poplatkoch za služby vykonávané OcÚ Rykynčice uznieslo na svojom zasadnutí
dňa 8.6.2020 uznesením č. 34/06-2020.
2. V ostatnom sa správa dane a poplatkov riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 511/1992
Zb. v znení neskorších predpisov.
3. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.7.2020 a zároveň sa tým ruší VZN č. 7/2011.
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