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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 11/2010
o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Zvolenská Slatina
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 odst. 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 podľa miestnych podmienok.
Čl. 2
Úvodné ustanovenia
Obec Zvolenská Slatina požaduje nasledovné úhrady:
a) za cintorínske služby
b) za hygienické služby
c) ostatné úhrady
d) za sobáš mimo obradnej siene
Čl. 3
Cintorínske úhrady
1. Použitie domu smútku
.......... 7,00 €
2. Použitie chladiaceho zariadenia
.......... 2,00 € / deň
3. Smútočný rečník na občianskom obrade
........... 10,00 €
4. Úhrada za hrobové miesto
........... 2,00 € /rok
5. Povolenie vstupu do cintorína vozidlom
.......... 2,00 €/ deň
6. Oznam v miestnom rozhlase o úmrtí
.......... 1,00 €
7. Rozlúčka v miestnom rozhlase
.......... 3,50 €
Čl. 4
Úrady za použitie Centra hygienickej starostlivosti
1. Poplatok za:
- sprchovanie dospelých za každých 15 min. ............ 0,70 €
- sprchovanie detí
........... 0,17 €
- pranie
........... 0,83 € / cyklus
- sušenie
..........
1,00 €/ cyklus
Čl. 5
Ostatné úhrady
1. Úhrada za miesto na tržnici ( 1 stôl)
..........
2. Úhrada pri predaji z NA
..........
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2,00 € /deň
3,50 € /deň

3. Úhrada za reláciu v MR – v prac. deň
........... 3,00 €
- dni prac. pokoja
........... 5,00 €
- za komerčnú reklamu ........... 10,00 €
4. Umiestnenie reklamy v informačnej tabuli
- plagát – A4/ 7 dní
........... 10,00 €
- plagát – A3/ 7 dní
........... 15,00 €
- predvolebná kampaň
- plagát A4
........... 10,00 €
- plagát A3
........... 15,00 €
5. Úhrada za použitie
a) zasadačky v KD (len na zasadnutia)
........... 7,00 €/ h
b) zasadačka v PZ
........... 5,00 €/h
6. Úhrada za použitie vestibulu v KD
pri predajnej akcii
........... 2,00 €/ h
7. Úhrada za požičanie výsuvného rebríka, miešačky, cirkulára
- pre občanov obce na súkromné účely
........... 3,50 €/deň
- pre podnikateľov a organizácie
........... 10,00 €/ deň
Evidenciu vedie poverený pracovník, poplatok sa platí do pokladne obce.
8. Úhrada za rozmnožovanie tlačív
- A4 jednostranne
........... 0 ,05 €/ ks
- A4 obojstranne
.......... 0,08 €/ ks
- A3 jednostranne
.......... 0,10 €/ ks
- A3 obojstranne
........... 0,15 €/ ks
9. Úhrada za vydanie:
a) Záväzné stanovisko obce
........... 4,00 €
b) Súhlas – MZZ
........... 4,00 €
c) Súhlas – vyňatie z PPF
........... 1,00 €
d) Potvrdenie
............ 2,00 €
e) Rozhodnutie o súp.č. – novostavba
............ 4,00 €
f) Oznámenie o súp. č. – pre zápis do katastra ............ 2,00 €
g) potvrdenie o súp. čísle pre iné účely
............ 1,00 €
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení obce Zvolenská Slatina sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo uzn. č 362/2010 dňa 13.12.2010 a účinnosť nadobúda 1.1.2011
Dňom účinnosti VZN č 11/2010 sa ruší účinnosť VZN č. 3/2009 zo dňa 15.12.2008

Ján B e ň o
starosta obce
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