Obec Hatalov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o úhradách za
poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov
a krátkodobý prenájom.

Návrh VZN 1/2019:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 11.02.2019
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 11.02.2019

Pripomienky k VZN 1/2019:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do:
Doručené pripomienky :

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

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa ............................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom dňa ............................

VZN 1/2019:
VZN 1/2019 schválené OZ v Hatalove dňa ......................... pod č. : ....................
VZN .................. vyvesené na úradnej tabuli obce Hatalov dňa : .............................
VZN.................. zvesené z úradnej tabule obce Hatalov dňa : .............................

VZN 1/2019 nadobúda účinnosť dňom ... ... .....

za obec :

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Hatalov
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Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2019
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hatalov

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Hatalov, v rámci starostlivosti o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosti
o potrieb svojich obyvateľov poskytuje na svojom území služby. V súvislosti
s poskytovaním služieb podľa predchádzajúceho obci vznikajú náklady, ktorých
náhrada je predmetom poplatkov za tieto služby.
2. Služby poskytované obcou Hatalov a poplatky za tieto služby sú predmetom tohto
všeobecne záväzného nariadenia

Článok 2
Služby
Obec Hatalov poskytuje na svojom území nasledovné služby a úkony:
1. Nájom hrobového miesta
2. Vyhlásenie v obecnom rozhlase
3. Vydávanie potvrdení
4. Vydanie tabuľky so súpisným číslom stavby
5. Úhrada za KUKA nádobu na komunálny odpad
6. Fotokopírovanie
7. Úhrada za požičiavanie riadu, stolov a stoličiek
8. Úhrada za služby poskytované motorovými vozidlami vo vlastníctve obce
9. Úhrada za použitie chladiarenského boxu

Článok 3
Nájom hrobového miesta
1. Nájom za hrobové miesto sa vyberá v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska
obce Hatalov.
2. Nájomne za hrobové miesto je oprávnená osoba (vybavovateľ pohrebu) povinná
zaplatiť obci nasledovne:
a) Hrob na 10 rokov
10,-EUR
b) Dvojhrob na 10 rokov
13,50 EUR
c) Krypta pre 2 osoby na 10 rokov
10,- EUR
d) Obnova predĺženia užívacieho práva na ďalších 10 rokov
10,- EUR
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3. Za povolenie na pochovanie zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v obci Hatalov sa
platí poplatok 35,- EUR
4. Nájom za hrobové miesto sa platí na základe podpísanej zmluvy o prenájme
hrobového miesta. Nájom za hrobové miesto sa platí do pokladnice obce Hatalov
alebo bezhotovostným prevodom na účet obce Hatalov.
5. Nájom je splatný do 14 dní od podpisu zmluvy alebo konania pohrebu.

Článok 4
Vyhlásenie v obecnom rozhlase
1. Obec vyhlási v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách
miestnych podnikov, o športových a kultúrnych podujatiach, o akciách, ktoré
organizuje obec .
2. Záujem o vyhlásenie v obecnom rozhlase oznamuje fyzická alebo právnická osoba
vopred na obecnom úrade.
3. Poplatok za vyhlásenie uhradí fyzická alebo právnická osoba do pokladne obecného
úradu Hatalov alebo bezhotovostne na účet obce Hatalov vopred.
4. Poplatok za vyhlásenie neplatia: Základná škola s materskou školou, obecný športový
klub, základná organizácia zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, občianské
združenia pôsobiace v obci a politické strany v čase volebnej kampane.
5. Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase je:
a) V pracovných dňoch od 09.00 do 15.30 hod. 5,- EUR/relácia
b) V pracovných dňoch mimo hodín uvedených v písm. a) a v dňoch pracovného
pokoja 8,- EUR/relácia
6. V prípade oznamov zjavne prospešných pre obec, môže starosta obce úhradu za oznam
znížiť alebo odpustiť.

1.
2.
3.
4.
5.

Článok 5
Poplatok za vydanie potvrdenia
Poplatok sa platí za vydanie potvrdenia, listiny mimo potvrdení na ktoré sa vzťahuje
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Poplatok sa platí za vydanie resp. vystavenie potvrdenia akéhokoľvek znenia mimo
potvrdení uvedených v ods. 1.
Poplatok za vydanie potvrdenia platí fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
o vystavenie potvrdenia požiadala písomnou alebo ústnou formou.
Poplatok za potvrdenie v zmysle vyššie uvedeného je
4,-EUR/potvrdenie
Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Hatalov.
Článok 6
Úhrada za KUKA nádobu na komunálny odpad

1. Úhrada za vydanie KUKA nádoby na komunálny odpad je vo výške nákladov na
obstaranie KUKA nádoby.
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2. Úhrada sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Hatalov

Článok 7
Za vydanie tabuľky so súpisným číslom stavby
3. Úhrada za vydanie tabuľky so súpisným číslom stavby je vo výške nákladov na
obstaranie takejto tabuľky.
4. Úhrada sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Hatalov

Článok 8
Fotokopírovanie
1. Obec Hatalov na požiadanie fyzickej alebo právnickej
fotokopírovanie dokumentov.
2. Poplatky za fotokopírovanie sú:
a) Formát A4 jednostranne
0,15 EUR
b) Formát A4 obojstranne
0,20 EUR
c) Formát A3 jednostranne
0,20 EUR
d) Formát A3 obojstranne
0,25 EUR
3. Úhrada sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Hatalov

osoby

zabezpečí

Článok 9
Požičiavanie riadu, stolov a stoličiek
1. Úhradu platí fyzická alebo právnicka osoba v prípade ak nemá súčasne prenajatý
priestor od obce Hatalov.
2. Náhradu za poškodený, zničený alebo stratený riad, stoly a stoličky hradí každý kto
nevráti, poškodí alebo zničí riad, stoly a stoličky bez ohľadu na prenajatie priestoru.
3. Úhrada za požičiavanie a náhrada za poškodenie, zničenie alebo stratenie sa platí na
základe cenníka, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto VZN
4. Úhrada sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Hatalov
Článok 10
Služby poskytované motorovými vozidlami vo vlastníctve obce
1. Obec poskytuje obyvateľom služby traktorom Zetor 52 45, ŠPZ MI 480AB,
traktorovým prívesom a mulčovačom.
2. Úhrada za 1 odpracovanú hodinu je 20,-EUR/hod
3. Úhrada sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Hatalov
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Článok 12
Použitie chladiarenského boxu
1. Úhradu za použitie chladiarenského boxu zosnulého je oprávnená osoba
(vybavovateľ pohrebu) povinná uhradiť obci:
a) do 48 hodín
15,- EUR/kpl
b) za každý ďalší aj začatý deň
10,- EUR/deň
Za použitie chladiarenského boxu, zosnulého s trvalým pobytom v obci, alebo ak
zosnulý mal trvalý pobyt v obci aspoň 10 rokov sa uplatňuje 50% zľava.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
l. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2019 bolo prerokované a schválené a zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Hatalov dňa .......................uznesením č....................... a účinnosť
nadobúda dňom...................................
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN končí platnosť a účinnosť VZN č.3/2012.

Prílohy: Cenník požičiavania a náhrad za riad, stoly a stoličky

Vladimír Kováč
starosta obce
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