Obec Nová Polhora
___________________________________________________________________________

VŠEOBECNE ZÁVÃZNÉ NARIADENIE
č. 1/2020
o poplatkoch vyberaných za poskytované služby
na území obce NOVÁ POLHORA

___________________________________________________________________________
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 30/2020 zo dňa 27.05.2020
Návrh VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nová Polhora
Návrh VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Nová Polhora
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nová Polhora
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 21.02.2020
dňa: 09.03.2020
dňa: 12.06.2020
dňa: 01.07.2020

Obecné zastupiteľstvo v Novej Polhore na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Nová Polhora toto Všeobecne záväzné
nariadenie o poplatkoch vyberaných za poskytované služby.

Prvá časť – Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky vyberania
poplatkov za poskytované služby na území obce Nová Polhora.

Druhá časť – Cenník poplatok
Čl. 2
Cenník poplatkov
Obec Nová Polhora vyberá tieto poplatky za poskytované služby:
a) vyhlásenie v miestnom rozhlase

5,00 €

b) poplatok za Kultúrny dom:
 pre občanov obce a organizácie so sídlom v obci
pri organizovaní zábavy, diskotéky a pod.
 pre občanov bez trvalého pobytu v obci, resp.
pre organizácie so sídlom mimo obce
pri organizovaní zábavy, diskotéky a pod.
 kar, prezentácie
 oslavy (narodeniny, meniny a pod.
bez použitia obecného riadu a obrusov)
 oslavy (narodeniny, meniny a pod.
s použitím obecného riadu a obrusov)


150,00 €
190,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €
150, 00 €

svadba

c) poplatok za KUKA nádobu = nákupnej cene
d) poplatok za prenájom materiálu na akciu mimo obecných priestorov:
 kuchynský riad
 stôl
 stolička
 pivný set
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10,00 €
1,00 € / ks
0,35 € / ks
5,00 € / set

Tretia časť – Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 3
Spoločné ustanovenia
1)

Výber poplatkov vykonáva Obec Nová Polhora prostredníctvom starostu obce a zamestnancov
poverených starostom Obce Nová Polhora.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1)

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Nová Polhora sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Novej Polhore a to dňa 27.05.2020 uznesením č. 30/2020.

2)

Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Novej Polhore.

3)

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2020.

V Novej Polhore, dňa 17.02.2020

...............................................
Anton Šimčák
starosta obce

-3-

