OBEC ČIČMANY
Čičmany 166, 013 15 Čičmany , IČO: 00321206, DIČ: 2020637036 ,Banka: 25723432/0200,
číslo tel. 041/5492123, 041/5492206 www.obeccicmany.info

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obec Čičmany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE ČIČMANY
O OSTATNÝCH POPLATKOCH
č. 6/2011
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Obecné zastupiteľstvo v Čičmanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že z a v á d z a s
účinnosťou od 1. januára 2012 ostatné poplatky:
Ide o tieto poplatky:
• Poplatky za kultúrny dom
• Oznamy v miestnom rozhlase
• Kopírovacie práce
• Rozkopové povolenie
• Cintorínske poplatky
Čl. II
POPLATKY ZA KULTÚRNY DOM
1. Poplatok za použitie sály kultúrneho domu:
a) letné obdobie:
• tanečná zábava, diskotéka
do 6 hodín
nad 6 hodín do 18 hodín
•

•

•

20,00 eur
40,00 eur

predvádzacie akcie, predaj, prezentácia
do 4 hodín
nad 4 hodiny do 18 hodín

15,00 eur
25,00 eur

stretnutia, oslavy, rodinné príležitosti
do 6 hodín
nad 6 hodiny do 18 hodín

10,00 eur
20,00 eur

verejné zhromaždenia, schôdze
do 4 hodín
nad 4 hodiny do 12 hodín

10,00 eur
20,00 eur

b) zimné obdobie (počas vykurovania):
• tanečná zábava, diskotéka
do 6 hodín

30,00 eur
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nad 6 hodín do 18 hodín
•

•

•

50,00 eur

predvádzacie akcie, predaj, prezentácia
do 4 hodín
nad 4 hodiny do 18 hodín

25,00 eur
35,00 eur

stretnutia, oslavy, rodinné príležitosti
do 6 hodín
nad 6 hodiny do 18 hodín

20,00 eur
30,00 eur

verejné zhromaždenia, schôdze
do 4 hodín
nad 4 hodiny do 12 hodín

20,00 eur
30,00 eur

2. Poplatok za upratanie, sa pripočítava k bodu 1, ak nie sú upratané požívané priestory –
sála, chodby, WC
9,00 eur
3. Poplatok za použitie sály sa neúčtuje pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách,
kde sa nevyberá vstupné alebo celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.
Čl. III
OZNAMY V MIESTNOM ROZHLASE
1. Poplatok za použitie miestneho rozhlasu

4,50 eur

2. Od poplatku za oznamy v miestnom rozhlase sú oslobodení:
• úmrtia, straty a nálezy
• nepodnikateľské organizácie pôsobiace v obci

Čl. IV
KOPÍROVACIE PRÁCE
Poplatok za kopírovacie práce :
formát A 4
formát A 3

0,10 eur
0,15 eur

Čl. V
ROZKOPOVÉ POVOLENIE
Poplatok za rozkopové povolenie:
miestnej komunikácie
mimo miestnej komunikácie

12,00 eur
6,00 eur

Čl. VI
CINTORÍNSKE A POHREBNÉ POPLATKY
1. Použitie obradnej siene v dome smútku s použitím
katafalkov

5,50 eur
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2. Použitie chladiarenského zariadenia do 3 dní
za každý ďalší deň

5,50 eur
4,50 eur

3. Poplatok za použitie el. prípojky z domu smútku
pri stavbe a oprave pomníka na jeden deň

3,50 eur

4. Prepožičanie miesta hrobu na dobu 10 rokov

5,50 eur

5. Prepožičanie miesta dvoj hrobu na dobu 10 rokov

10,50 eur

6. Prepožičanie miesta hrobu na každých ďalších
10 rokov
7. Prepožičanie miesta dvoj hrobu na každých ďalších
10 rokov

7,50 eur
14,50 eur

Čl. VII
OSLOBODENIE, ZNÍŽENIE, PLATENIE POPLATKU
1. Poplatky sa platia v hotovosti do pokladnice alebo na účet obce Čičmany a sú splatné pri
použití (vydaní povolenia, a pod.).
2. Obec Čičmany si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť.
Čl. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené
v Čičmanoch dňa 13.12. 2011 uznesením č. 53/2011.

Obecným

zastupiteľstvom

2. Týmto sa ruší uznesenie OZ č. 16/2009 zo dňa 15.12. 2009 o poplatkoch.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

V Čičmanoch dňa 28.11. 2011

Mgr. Natália Dubnicayová,v.r.
starostka obce

Návrh vyvesený: 28.11. 2011
Návrh zvesený: 14.12. 2011

Schválené VZN vyvesené: 15.12.2011
Schválené VZN zvesené: 30.12.2011
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