OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2018
o úhradách za služby a úkony poskytované obcou
Zvolenská Slatina

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01. 03. 2018
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 01. 03. 2018
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 12. 03. 2018
Doručenie pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13. 03. 2018
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 14. 03. 2018
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej Slatine
dňa 19. 03. 2018 uzn. č.: 316/2018
Vyvesené: 20. 03. 2018
Účinné: 03. 04. 2018
Zvesené:
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Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl.
68 Ústavy SR za účelom zabezpečenia vlastných príjmov na financovanie úloh samosprávy
obce, rozhodlo podľa § 6 a 11 ods. 3 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov o vydaní Všeobecne záväzného nariadenia o úhradách
za služby a úkony poskytované obcou.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je ustanovenie úhrad za služby a úkony poskytované obcou nad
rámec zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa
miestnych podmienok.
Čl. 2
Úhrady za služby
1. Úhrada za reláciu v miestnom rozhlase:
........... 3,00 €
- za komerčnú reklamu ........... 10,00 €
2. Umiestnenie reklamy:
- v informačnej tabuli:
- plagát - A4/7 dní
- plagát - A3/7 dní

........... 10,00 €
........... 15,00 €

- v obecných novinách:
- A4
- A5
- A6

........... 10,00 €
........... 7,00 €
........... 5,00 €

3. Úhrada za rozmnožovanie tlačív:
- A4 jednostranne
- A4 obojstranne
- A3 jednostranne
- A3 obojstranne

...........
..........
..........
...........

0 ,05 €/ ks
0,10 €/ ks
0,10 €/ ks
0,20 €/ ks

4. Použitie komunálnej techniky:

...........

30,00 €/mH

Čl. 3
Spoločné ustanovenia
Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení obce Zvolenská Slatina sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo uzn. č. 316/2018 dňa 19. 03. 2018 a účinnosť nadobúda 15. dňom zverejnenia
na úradnej tabuli obce a webstránke obce.
Dňom účinnosti VZN č. 1/2018 sa ruší účinnosť VZN č. 11/2010 zo dňa 13.12. 2010.

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
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