Všeobecne záväzné nariadenie
Obce B Á D I C E
č. 1/2012
o poplatkoch za služby
Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach na základe § 11 ods. 4, písm. d) a e) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bádice č. 1/2012 o poplatkoch za služby
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania
poplatkov za služby v obci Bádice od roku 2012.
§2
Správa poplatkov
Správu poplatkov za služby v katastrálnom území obce Bádice vykonáva Obecný úrad.
§3
Druh poplatku
V obci Bádice sa budú vyberať tieto poplatky za služby:
1. cintorínske poplatky
2. poplatok za užívanie kultúrneho domu
3. poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
4. poplatok za vydanie potvrdenia, rozhodnutia a vyjadrenia
5. poplatok za zabezpečenie odpadových nádob
6. poplatok za rozmnožovanie 1 strany formátu A/4
7. poplatky za požičanie strojov
§4
Výška poplatku a splatnosť
1. Cintorínske poplatky:
7 € za jedno miesto – na 10 rokov
14 € za dvojhrob – na 10 rokov
21 € za trojhrob – na 10 rokov
10 € za použitie Domu smútku
2. Poplatok za užívanie sály KD:
a) Na zárobkovú činnosť
8 € za hodinu použitia sály KD
b) Svadba
140 € + spotreba elektrickej energie a spotreba plynu
c) Kar, rodinné oslavy, jubileá, promócie a pod.
17 € + spotreba plynu a elektrickej energie
d) Zábava
35 € + spotreba plynu a elektrickej energie. Zálohu 50 Eur za poškodenie
inventára je potrebné uhradiť pri podpise zmluvy.
e) Spoločenské organizácie obce Bádice a Obec Bádice sú od poplatkov
oslobodené.

Kultúrny dom po akciách je potrebné odovzdať uprataný na druhý deň po akcii,
ak je akcia v sobotu alebo v nedeľu, KD je potrebné odovzdať v pondelok do 12.00
hodiny, v opačnom prípade za každý omeškaný začatý deň zaplatí občan poplatok 3 €.
Akcie je potrebné nahlásiť aspoň 3 dni pred jej konaním. Je potrebné uzavrieť
zmluvu o prenájme sály.
3.

Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase:
a) 1 € - domáci občania
b) 2 € - cudzí občania
c) 2 € - hráme jubilantom
bez poplatku – pre potreby obecného úradu
4. Poplatok za vydanie potvrdenia, rozhodnutia, vyjadrenia - 1,50 €
5. Poplatok za zabezpečenie odpadových nádob:
a) Poplatok za zabezpečenie zberných nádob platia fyzické osoby s trvalým
pobytom v obci Bádice aj chalupári.
b) Smetná nádoba po zakúpení sa stáva vlastníctvom fyzickej osoby, ktorej
životnosť sa určuje na 10 rokov.
c) Sadzba poplatku: 100% z obstarávacej ceny nádoby.
6.
Poplatok za rozmnožovanie 1 strany formátu A/4
a) čierno-biela strana formátu A/4 0,10 €
b) 4-farebná strana formátu A/4 0,20 €
7.
- Za požičanie miešačky na betón - 7 €/ 1 deň
- za požičanie drtičky konárov - 2,50 €/1 deň
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§5
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto nariadenia možno vykonať len na základe uznesení
obecného zastupiteľstva formou dodatku, ktorý platí v rámci celého nariadenia.
Nariadenie obce o poplatkoch za služby schválilo obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 28/2011 zo dňa 13.12.2011.
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o poplatkoch za
služby sa zrušuje VZN č. 5/2009 zo dňa 15.12.2008.
Návrh tohto nariadenia podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov bol zverejnený na oznamovacej tabuli obce 15 dní pred
jeho schválením obecným zastupiteľstvom.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2012.

Bádice dňa 13.12.2011
Darina Čelináková
starostka obce
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