Obec Bartošovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020
o miestnych poplatkoch na území obce Bartošovce

§1
Základné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobné podmienky ukladania
miestnych poplatkov na území obce Bartošovce
2. Obec Bartošovce na svojom území ukladá tieto miestne poplatky :
Prenájom sály na svadbu (domáci)
Prenájom sály na rodinné oslavy (domáci)
Prenájom sály na svadbu (cudzí)
Prenájom zasadačky na rodinné oslavy (domáci)
Upratovanie sály
Prenájom miestnosti na predajné akcie v lete
Prenájom miestnosti na predajné akcie v zime
Vypožičanie riadu (na osobu) – domáci
Vypožičanie riadu (na osobu) – cudzí
Vypožičanie stola
Vypožičanie stoličky
Prenájom miešačky na deň
Prenájom prívesného vozíka na deň
Prenájom altánku na ihrisku
Prenájom stanu – malý
Prenájom stanu – veľký
Prenájom stôl (pivný set) – 1 ks
Vyhlásenie relácie v MR
Užívanie verejného priestranstva
Kopírovanie : 1 strana
obojstranne
Cintorínsky poplatok : za hrobové miesto
za hrobku
za hrobové miesto – cudzí
Nájom hrobového miesta na 20 rokov – jeden hrob
Nájom hrobového miesta na 20 rokov – dvojhrob
Prevádzka chladiaceho boxu

70,00 Eur
50,00 Eur
350,00 Eur
30,00 Eur
50,00 Eur
30,00 Eur
40,00 Eur
0,10 Eur
0,20 Eur
0,50 Eur
0,20 Eur
8,00 Eur
10,00 Eur
10,00 Eur
5,00 Eur
8,00 Eur
3,00 Eur/deň
4,00 Eur
3,00 Eur
0,10 Eur
0,15 Eur
3,30 Eur
16,60 Eur
100,00 Eur
3,50 Eur
7,00 Eur
5,00 Eur

3. Správu poplatku vykonáva obec Bartošovce
4. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva správca poplatku a hlavný kontrolór obce
5. Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Bartošovciach

§2
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Bartošovce
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bartošovce dňa : 27.11.2020
uznesením č. 4

VZN vyvesené dňa 30.11.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021

Václav Hudák
starosta obce

