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Sadzobník obecných poplatkov nadobúda účinnosť 01.01.2010

Sadzobník obecných poplatkov v obci Nižný Tvarožec na rok 2010

I.
Poplatok za prenájom kultúrneho domu
II.
Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase
III. Cintorínske poplatky
IV. Poplatok za prenájom miešačky
V.
Poplatok za vystavenie potvrdenia, kopírovanie
VI. Poplatok za vydanie záväzného stanoviska

Sadzobník schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 27. 11. 2009

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

I.
Poplatok za prenájom kultúrneho domu
1/ Poplatok sa platí za krátkodobý prenájom kultúrneho domu na organizovanie
kultúrnospoločenských akcií poriadaných spoločenskými organizáciami a súkromnými
osobami, na poriadanie rodinných osláv, svadieb, stretnutí, karov, posedení, výstav, schôdzí
a akcií firiem.
2/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá kultúrny dom prenajíma, pred
uskutočnením akcie.
3/ Sadzby za prenájom kultúrneho domu:
a/ poriadanie tanečných zábav a diskoték spoločenskými organizáciami so sídlom v obci:
17,- € / 512,15 Sk/ + spotreba energií +60,- € / 1807,56 Sk kaucia.
b/ poriadanie svadobných hostín pre občanov obce
30, € /903,78 Sk/ + spotreba energií za prenájom na dobu 48 hodín. Za každý ďalší začatý
deň 17,- € / 512,15 Sk + 60,- € /1807,56 Sk kaucia.
c/ poriadanie svadobných hostín novomanželov, z ktorých žiaden nie je občanom obce
100,- / 3012,60Sk/ + spotreba energií za prenájom na dobu 48 hodín na 2 kalendárne dni. Za
každý ďalší začatý deň 17,- € / 512,15 Sk/ + 60 € / 1807,56 Sk kaucia.
d/ poriadanie rôznych stretnutí, rodinných osláv a posedení pre občanov a firmy našej obce:
20,-€ /602,52 Sk/ + spotreba energií +60,- € / 1807,56 Sk kaucia.
e/ poriadanie stretnutí, rodinných osláv, posedení a seminárov pre občanov, ktorí nie sú
občanmi našej obce a firmy, ktoré nemajú sídlo v obci:
70,- € / 2108,82 Sk/ + spotreba energií + 60,- €/ 1807,56 Sk kaucia.
f/ poriadanie tanečných zábav, diskoték a iných akcií na podnikateľské účely podnikateľmi
z našej obce:
100,- € /3012,60 Sk /+ spotreba energií + 300 € / 9037,80 Sk kaucia.
g/ poriadanie karov 0,- € + spotreba energií
V poplatku nie je zahrnuté požičanie kuchynského a jedálenského náradia vo výbave
kultúrneho domu podľa opodstatnenej potreby.
Akcie poriadané Obecným úradom v Nižnom Tvarožci, Základnou školou v N. Tvarožci
a Materskou školou v N. Tvarožci sú od poplatku oslobodené.
Nájomca je povinný dodržať záväzky uvedené v dohode o prenájme kultúrneho domu . Na
organizovanie tanečných zábav a diskoték cudzím organizáciám a fyzickým osobám sa
kultúrny dom nebude prenajímať.
Členské schôdze, predvolebné, propagačné akcie, autogramiády významných osobností,
poriadané spoločenskými organizáciami, politickými stranami sú od poplatku za prenájom
kultúrneho domu oslobodené.
Prenos prenájmu na iné osoby a organizácie je neprípustný.

II.
Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase
1/ Poplatok sa platí za vyhlásenie v obecnom rozhlase.
2/ Sadzby za vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase:
- vyhlásenie oznamu pre podnikateľov: 3,- € / 90,38 Sk.
- vyhlásenie oznamu v obecných správach pre občanov našej obce: 0,50 € / 15,07Sk.
- pre občanov na komerčné účely: 2,- € / 60,26 Sk.
- relácia z príležitosti jubilea občana obce Nižný Tvarožec 3,- € / 90,38 Sk v pracovný deň.
Relácie a oznamy pre spoločenské organizácie, politické strany sídliace v obci, pre Základnú
a Materskú školu sú oslobodené od poplatku.
Relácie a oznamy sa počas soboty, nedele a štátnych sviatkov nevyhlasujú. V tieto dni sa
vyhlasujú len mimoriadne závažné a neodkladné oznamy.
III.
Cintorínske poplatky
1/ Poplatky sa platia za použitie domu smútku, chladiaceho zariadenia a hrobové miesta.
2/ Poplatok platí fyzická osoba, ktorá tieto služby na Obecnom úrade požaduje.
3/ Sadzby poplatkov:
- za použitie domu smútku vrátane chladiaceho zariadenia:
30,- € / 903,78 Sk
- za použitie domu smútku pre občanov, ktorí nie sú obyv. obce 60,- € / 1807,56 Sk
- za jednohrobové miesto na dobu 10 rokov:
5,- € / 150,63 Sk
- za dvojhrobové miesto na dobu 10 rokov
10,- € / 301,26 Sk
- za detský hrob na dobu 10 rokov
3,- € / 90,38 Sk
Poplatky za hrobové miesta sú vedené v knihe evidencie hrobových miest.
IV.
Poplatok za prenájom miešačky
1/ Poplatok sa platí za prenájom stavebnej miešačky.
2/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prenajme miešačku.
3/ Sadzba poplatku: za prenájom miešačky: 3,- € / 1 deň. / 90,38 Sk
V.
Poplatok za vystavenie potvrdenia
1/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba za vystavenie potvrdenia Obecným úradom
v Nižnom Tvarožci..
2/ Sadzba poplatku za vystavenie potvrdenia je:
a/ pre fyzickú osobu na nekomerčné účely: 0,70 € / 21,09 Sk/ za jedno potvrdenie,
b/ pre fyzickú a právnickú osobu na komerčné účely: 1,70 € / 51,22 Sk za jedno potvrdenie.
3/ Od poplatku je oslobodená fyzická osoba, ktorá žiada potvrdenie za účasť na pohrebe.
4/ Poplatok za kopírovanie 1 list 0,10 €

VI.
Poplatok za vydanie záväzného stanoviska
1/ Poplatok platí fyzická osoba a právnická osoba za vydanie záväzného stanoviska na
základe žiadosti.
Sadzba poplatku za vydanie záväzného stanoviska:
a/ fyzická osoba:
17,- € / 512,15 Sk.
b/ právnická osoba, podnikateľ:
35,- € / 1054,41 Sk.

Ing. Róbert Javorský
starosta obce

