Obec Drábsko v súlade s ustanovením § 6 a § 11 odst. 3, písm. g, zákona č. 369/199 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DRÁBSKO
o iných poplatkoch č. 2/2019
Všeobecné ustanovenia
Obec Drábsko vyberá tieto iné poplatky:
1. Poplatok za prenájom obecných objektov
2. Cintorínske poplatky
3. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
Časť prvá
Poplatok za prenájom obecných objektov

Predmet poplatku
Poplatok sa platí za prenájom obecných objektov, a to kultúrneho domu a ostatných obecných
objektov.
Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si daný objekt prenajíma na základe
dohovoru na obecnom úrade.

Sadzba poplatku
Poplatok za prenájom kultúrneho domu a príslušenstva:
- zábava, disko, svadba, výstava prof. Umelcov – domáci
v období od 1.6.-30.9. mimo vykurovanie

100,-Eur

- zábava, disko, svadba, výstava prof.umelcov – cudzí
v období od 1.6.-30.9. mimo vykurovanie

150,-Eur

- zábava, disko, svadba, výstava prof. Umelcov – domáci
v období od 1.10.-31.5. s vykurovaním

150,-Eur

- zábava, disko, svadba, výstava prof.umelcov – cudzí
v období od 1.10.-31.5. s vykurovaním

200,-Eur

- kar v období od 1.6.-30.9. mimo vykurovanie

60,- Eur

- kar v období od 1.10.-31.5. s vykurovaním

80,- Eur

- reklamné podujatia, predaj v sále za 1/ hod.

10,- Eur

- rodinná oslava domáci
v období od 1.6.-30.9. mimo vykurovanie

60,- Eur

- rodinná oslava domáci
v období od 1.10.-31.5. s vykurovaním

80,- Eur

- rodinná oslava cudzí
v období od 1.6.-30.9. mimo vykurovanie

80,- Eur

- rodinná oslava cudzí
v období od 1.10.-31.5 s vykurovaním

100,- Eur

- skúška súborov záujmovej činnosti

zdarma

V prípade objektívnych príčin, ktoré sa posudzujú osobitne, môže starostka obce ceny určené
sadzobníkom znížiť a v ojedinelých prípadoch i odpustiť.
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný poplatok uhradiť na obecnom úrade do 3 dní po ukončení akcie
Časť druhá
Poplatok za hrobové miesto a údržbu cintorína
Predmet poplatku
Poplatok za hrobové miesto a údržbu cintorína je 0./rok, za jedno hrobové miesto.
Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá zabezpečuje pohreb. Poplatok platia aj pozostalý, ktorí
majú pochovaných svojich blízkych na obecnom cintoríne, ale nemajú trval bydlisko v Drábsku.

Sadzba poplatku
Poplatok za hrobové miesto 0 na 10 rokov
Časť štvrtá
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase

Predmet poplatku
Poplatok sa platí za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase.
Poplatník
Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o vyhlásenie oznamu
v miestnom rozhlase.
Sadzba poplatku
Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase je 3,00 Eur/ 1 oznam
Poplatok za vyhlásenie oznamu za účelom predaja tovaru v obce je 5,00 /oznam
Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase pre reklamné účely je 10 eur/1 reláciu
Vyhlásenie oznamu pre príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, dobrovoľné obč.
združenia je vyhlásenie v rozhlase zdarma.

Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný poplatok uhradiť na obecnom úrade pred vyhlásením oznamu miestnom
rozhlase.
Obecné zastupiteľstvo v Drábsku schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie o iných
poplatkoch dňa 15.12.2019 uznesením č. 42/2019
Všeobecne záväzné nariadenie o iných poplatkoch nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN strácajú účinnosť všetky predchádzajúce VZN o iných
poplatkoch.
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Starostka obce
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