OBEC BORČANY

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borčany č. 5/2015
o poplatkoch vyberaných Obcou Borčany

Schválené všeobecne záväzné nariadenie na rokovaní OZ obce dňa: 11.12.2015
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2016
______________________________________________________________

Obec Borčany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Obce Borčany č. 5/2015
o poplatkoch vyberaných obcou Borčany
Článok 1
1. Poplatky za služby Domu kultúry, obecného úradu a domu smútku
2. Poplatky za služby poskytnuté obecným úradom
3. Poplatok za smetnú nádobu
4. Poplatok za parkovanie
Článok 2
Poplatky za služby DK
1. Poplatok za prenájom:
- spoločenskej sály kultúrneho domu (prezentácia) + energie

10 € / hod

- kultúrneho domu (kar, svadba, jubileá, oslavy)

30 € / deň

(pre občanov s TP v obci) + energie
- kultúrneho domu (kar, svadba, jubileá, oslavy)

50 € / deň

(pre občanov bez TP v obci) + energie
2. Prenájom za dom smútku

10 €

Článok 3
Poplatky za služby poskytnuté obecným úradom
Poplatky za služby poskytnuté fyzickým alebo právnickým osobám pracovníkmi obecného
úradu nasledovne :
1. Vyhlásenie v obecnom rozhlase

4,00 €

2. Vyhotovenie fotokópie formátu A4 jednostranne

0,10 €

pre občanov bez TP v obci
3. Vyhotovenie fotokópie formátu A4 obojstranne
pre občanov bez TP v obci

0,20 €

Článok 4
Poplatok za smetnú nádobu
1. Obec určuje poplatok za poskytnutú nádobu na odpad, a to pri 110 litrovej nádobe 37,50 €.
Článok 5
Poplatok za parkovanie
1. Obec určuje poplatok za parkovanie :
- osobné motorové vozidlo

1 €/deň

- autobus

2 €/deň

- nákladné motorové vozidlo
- bez prívesu

4 €/deň

- s prívesom a návesom

8 €/deň

Článok 6
Spoločné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 Sadzobník miestnych poplatkov za poskytnuté služby
fyzickým alebo právnickým osobám Obecné zastupiteľstvo Obce Borčany prerokovalo a
schválilo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2015 uznesením č. 50/2015.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia
nariadenie o zo dňa 4. 11 2014.

sa zrušuje Všeobecne záväzné

3. Sadzobník miestnych poplatkov za poskytnuté služby fyzickým alebo právnickým osobám
nadobúda účinnosť od 1. 1. 2016.

Ing. Jaroslav Kopčan
starosta obce

