Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Tulčík dňa 27.11.2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Tulčík dňa 16.12.2008
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009
Obecné zastupiteľstvo v Tulčíku v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom
č. 145/2004 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov schválilo

Všeobecne záväzné nariadenie
03 / 2008
o správnych poplatkoch
§1
1. Toto nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom
v Tulčíku
2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovací
úkon
3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo
v hotovosti na obecnom úrade
4. Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení
poplatku v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkov
majúcich povahu správneho poplatku sa v rozhodnutí, resp. v potvrdení uvedie údaj
o zaplatení a sume poplatku.

§2
Sadzobník poplatkov v prílohe tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.

§3
1. Od poplatkov sú oslobodené spoločenské organizácie pôsobiace v Obci Tulčík a
organizácie, ktorých zriadovateľom je Obec Tulčík. O ďalších výnimkách
rozhoduje starostka obce
2. Toto VZN č. 03/2008 schválené Obecným zastupiteľstvom v Tulčíku dňa 12.12.2008
uznesením č. 168/2008 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 04/2004 zo dňa 29.01.2004 o správnych
poplatkoch.

v Tulčíku dňa 15.12.2008
Ing. Janka Šoltésová
starostka obce

PRÍLOHA

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2008
o správnych poplatkoch
Sadzobník správnych poplatkov:

Kultúrny dom:
-

svadba
svadba – schádzanie
kar
zábava, diskotéka
jubileá, krstiny, promócie
cudzie firmy (prezentácia tovaru)
schôdze miestnych organizácií a akcie ZŠ s MŠ
za čistenie použitých obrusov
požičiavanie inventáru: stoly
stoličky

50,00 €*
25,00 € *
10,00 € *
50,00 €*
33,00 €*
16,00 €/hod.
0,00 €
1,50 €/ks
1,00 €
0,30 €

* Pripočítavaná suma za spotrebovanú el. energiu a plyn :
a/ letný režim / od 01.04. do 30.09./ - elektrina 0,33 €/kw
- plyn
0,49 €/m3
b/ zimný režim /od 01.10. do 31.03./ - elektrina 0,33 €/kw
- plyn
0,49 €/m3
x skutočná spotreba, plus fixný poplatok 8,30 €

x koef. 0,75

c/ vodné – 0,50 €/m3
d/ stočné – 0,50 €/m3
e/ poškodený alebo stratený inventár sa uhrádza v plnej výške podľa inventárnych
zoznamov, plus 30% z nákupnej ceny inventáru

Obecný úrad :
- Poplatok za kopírovanie

A4 jednostranne
A4 obojstranne
A3 jednostranne
A3 obojstranne
( pre ZŠ s MŠ v Tulčíku je poplatok za kopírovanie znížený o 50% )
- Vydanie potvrdenia o súpisnom čísle k dedičskému konaniu
- Potvrdenie o dátume výstavby domu
- Potvrdenie o účasti alebo usporiadaní pohrebu
- Poplatok za hrobové miesto
- Potvrdenie o vlastníctve pozemku za účelom predaja nadbytku
- Vyhlásenia v MR – živnostníci predávajúci tovar
- občania a organizácie majúce sídlo v obci
- prenájom verejného priestranstva na 1 hod.

0,07 €
0,10 €
0,10 €
0,20 €
0,70 €
0,70 €
0,70 €
6,60 €
1,66 €
1,66 €
bezplatne
5,00 €

