Obecné zastupiteľstvo v Povi ne na základe § 6 zák. Č. 369/1990
Zb. z. obecnom zriadení v znení neskorších predpisova podľa § 2 Zákona
č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len zákon) vyd á v a pre územie obce Povina
toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

Číslo 1/2011

o SPRÁ VNYCH

POPLATKOCH

A INÝCH POPLATKOCH
OBCE

NA ÚZEMÍ

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Povina dňa 4.1.20 II

§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané
Obecným úradom v Povine . Sadzobník poplatkov je súčasťou tohto VZN ako príloha.

§2
Poplatník
l. Poplatníkom

je právnická

alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon,

alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
2. Ak je poplatníkov

niekol'ko,

sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

§3

Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1,2,3,4,5 zák. NR SR
č.145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

§4
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatku
l. Poplatková
povinnosť
vzniká podaním
podnetu alebo žiadosti na vykonanie
úkonu
organizáciou
samosprávy,
ak toto nariadenie v zák. NR SR č. 145/95 Z. z. v znení noviel
neustanovuje inak.
2. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo v
hotovosti.

3. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku
v hotovosti vydá Obecný úrad v Povine potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkov majúcich
povahu správnych poplatkov sa v rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedie údaj o platení a o sume
poplatku. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo
dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Ak poplatky nebudú
zaplatené podľa tohto zákona, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu
o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

§5
Vrátenie poplatku
l. OCÚ v Povine je povinný vrátiť poplatok, ktorý vybral v plnej výške, ak sa nemohol úkon
vykonať alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený
bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je
ustanovené inak.
2. Poplatok podľa tohto § 5 ods. 1 OCÚ v Povine vráti najneskôr do 30 dní odo dňa,
keď zistil, že má poplatok vrátiť.
3. Ak sa úkon nevykonal zo zavinenia poplatníka, OCÚ v Povine poplatok nevráti.

§6
Záverečné ustanovenia
l. V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať podľa zákona NR SR č.
145/95 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Povina číslo 1/2011 bolo schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Povine dňa 28.1.2011 uznesením Č. -fP/20 11
a nadobúda účinnosť 15. februára 201 l.
4. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.

Margita Šplháková
starostka obce

Príloha

Sadzobník poplatkov obce Povina
Obecné
Prenájom domu smútku
Prenájom priestorov MKS na tanečné zábavy
Prenájom priestorov MKS na kar
Prenájom priestorov MKS na rodinné oslavy
-upratovanie MKS - priestorov
-zapožičanie stolov - 1 stôl
-zapožičanie stoličiek - l stolička
Hlásenie v MR
Hranie v MR - jubilantom
- príplatok za hranie v MR v sobotu, nedel'u

3,50 €/24 hod.
66,00 € + plyn 0,60€/m3
16,00 € + plyn 0,60€/m3
33,00 € + plynO,60€/m3
7,00 €'
1,00 €
0,50 €
1,00 €
3,00 €
2,00 €

Poplatok za použitie verejných priestranstiev
Pri predaji - nákladné auto
-dodávka
- osobné auto

4,00 €
3,00 €
2,00 €

- l strana
- obojstranne
Potvrdenie: pohrebné, sociálne
ostatné
trvalý pobyt

0,10
0,15
0,70
2,00
3,00

Kopírovanie

€
€
€
€
€

Správne potplaty
Overenie podpisu
Overenie listiny
Vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
Stavebné povolenie na stavbu do 25 m2
Miestne konanie z podnetu občana
Ohlásenie drobnej stavby
Margita Šplháková
Starostka obce

0,50 €
1,50 €/strana
3,32 €
16,60 €
16,60 €
9,60 €

