Schválená OZ dňa: 13.12.2012

Nadobúda účinnosť dňa: 14.12.2012

Smernica o výške úhrad a poplatkov.
/ okrem miestnych daní, poplatkov za TKO a dane za psov /
1.Úhrada poplatku zo vstupného:
1) Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na akcie ako sú: tanečné zábavy, ľudové veselice, diskotéky,
estrády a pod.
(2) Poplatok sa neplatí zo vstupného na športové akcie a tiež na kultúrne akcie, z ktorých celý výťažok je určený
na charitatívne a verejno-prospešné účely.
(3) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva vo výške 10% zo vstupenky na Obecnom
úrade v Obišovciach.
(4) Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na Obecnom úrade v Obišovciach. Poplatok platí
fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva vo výške 10% zo vstupenky na Obecnom úrade v Obišovciach.
2.Úhrada poplatku za prenájom nebytových priestorov:
Nájomné z nebytových priestorov sa dojednáva v rámci maximálnej výšky vypočítanej z ročných sadzieb za 1 m2
podlahovej plochy pre nebytové priestory. Splatnosť poplatku za prenájom nebytových priestorov je najneskôr k 31.
januáru kalendárneho roka pokiaľ to nie je inak zmluvne dohodnuté. Výška poplatkov je stanovená nasledovne:
a/ obchodné, reštauračné, reprezentačné, školské, zdravotnícke, kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových
vlastností
9,46 €
b/ výrobné, dielenské, skladové a na účely garáží a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností
8,23 €
3.Úhrada poplatku za prenájom sály KD:
- v letnom období 10 € /mimo vykurovacieho obdobia/
- v zimnom období 20 € /vykurovacie obdobie/
− pre podnikateľské subjekty 35 €
−

4.Úhrada poplatku za prenájom servisu KD:
- 1 ks stolička 0,07 €
- 1 ks stôl 0,17 €
- servis pre 1 osobu 0,07 €
5.Úhrada za reláciu v miestnom rozhlase: 4,40 €
6.Úhrada nájomného za prepožičanie hrobového miesta
- Jednohrob /na 10 rokov/ 16,60 €
- Dvojhrob/ na 10 rokov/ 33,20 €
- Urna /na 10 rokov/
8,30 €
− Detský hrob /na 10 rokov/ 8,30 €
7.Úhrada nájomného za prepožičanie hrobového miesta pre občana, ktorý nemá v čase úmrtia trvalý pobyt v
obci:
- Jednohrob /na 10 rokov/
33,20 €
- Dvojhrob/ na 10 rokov/
66,40 €
- Urna /na 10 rokov/
16,60 €
- Detský hrob /na 10 rokov/ 16,60 €
8. Úhrada za prepožičanie prívesného vozíka:
- 1,00 €/ 1 hod. alebo 5,00 € / deň
- záloha 50,00 € pri požičaní
9. Úhrada za prepožičanie záhradného drviča vrátane pristavenia a odvozu zariadenia:
- 5,00 € / deň
V Obišovciach, dňa 07. 11. 2009

Dopĺňa smernicu o výške úhrad a poplatkov, platnú od 7.11.2009 a doplnenú dňa 13.12.2012

a/ CD
b/ DVD

4.

za zasielanie informácií:
a/ faxom
b/ e-mailom
c/ telefonicky
d/ poštou

0,45 €
0,73 €

0,10 €/1 str.
0,10 €/1 str.
podľa počtu impulzov
podľa platného cenníka slovenskej pošty a.s.

II.
Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.
Žiadateľ môže uhradiť náklady za sprístupnenie informácii takto:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Obišovciach
b) bezhotovostným prevodom na účet obce Obišovce, bank.spojenie: VUB a.s.pob.Košice centrum,
č.ú.6823542/0200, variabilný symbol: číslo jednania, napr.0002013
c) poštovou poukážkou – variabilný symbol: číslo jednania, napr.0002013

III.

Tento sadzobník nadobúda účinnosť od 20.06.2013 a platí do nového vydania sadzobníka.

V Obišovciach dňa 19.06.2013

