
VZN č. 11/2008 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ v Skýcove
Utorok, 24 Február 2009 16:34 - Posledná úprava Piatok, 27 Február 2009 11:20

    

      Obec Skýcov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

  

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008

  

o úhradách za služby a úkony vykonávané 

  

Obecným úradom v Skýcove

  

  
    1. Úhrada za užívanie smetných nádob

  

     Majiteľ každej nehnuteľnosti je povinný mať vlastnú 110 l kuka nádobu. Obec môže smetnú
nádobu   prenajať za 1/10 ceny
nadobúdacej hodnoty na jeden rok. Životnosť nádoby je 10 rokov. Výška nájmu sa môže
každoročne aktualizovať.

  

Nájom za 110  l kuka nádobu  na rok 2009 je 3,00 €.

  

Nájom za 1100  l kontajner na rok 2009 je 24,00 €.
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    1. Úhrada za rozhlasové relácie

  

Jedno vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase je 2,00 € a za miesto na tržnici 2,00 €.

  

  
    1. Prenájom zasadačky OcÚ      a kultúrneho domu

  

a)      prenájom zasadačky za každú začatú hodinu v letnom období 3,50 € a v zimnom období 
7,00 €
. Od platby sú oslobodené spoločenské a záujmové organizácie a politické strany na území
obce.

  

  
    1. Vydanie záväzného stanoviska      k projektu

  

Vydanie stanoviska na základe projektu 3,50 €.

  

  
    1. Iné úhrady

  

a)      fotokopírovanie 1 strana 0,07 €, dvojstrana 0,10 €.

  

b)     vyhotovenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh a záznamov za
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každú začatú stranu 1,66 €.

  

Od platieb sú oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, Slovenský červený kríž,

  

poisťovne, nadácie, rozpočtové organizácie. O ďalších výnimkách rozhoduje starosta obce.

  

  
    1. Cintorínske a pohrebné služby

  

a)      prepožičanie miesta na pochovanie 16,60 €.

  

b)      poplatok za postavenie hrobky 66,40 €.

  

c)      užívacie právo na umiestnenie urny 6,65 €.

  

d)     prepožičanie siene v dome smútku a zariadenia 16,60 €.

  

e)      prepožičanie miesta pre cudzích na dočasné uloženie v dome smútku 20,00 €.

  

f)       úhrada za odber vody, kosenie, likvidácia odpadu  a ostatné cintorínske služby 2,00 €
na domácnosť.

  

g)      úhrada za pripojenie na elektrinu z OcÚ alebo domu smútku 1,66 € .
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     Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší – Všeobecne záväzné nariadenie obce
Skýcov č.3/2007 zo dňa 7.12.2007 o úhradách za služby a úkony vykonávané OcÚ Skýcov,
schválené uznesením č. 77/07 Obecným zastupiteľstvom v Skýcove dňa 7.12.2007.

  

        Toto všeobecne  záväzné  nariadenie č. 11/2008 na rok 2009 a ďalšie kalendárne roky
bolo   prerokované a schválené  Obecným zastupiteľstvom v
Skýcove dňa 12. decembra 2008 uznesením č. 155/2008. 
VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

  

                                                                                         

  

                                                                                                                      Štefan  G a h é r

  

                    starosta obce Skýcov

  

Návrh VZN zverejnený dňa 1.12.2008.

  

Návrh VZN zvesený dňa 11.12.2008

  

VZN zverejnené dňa 15.12.2008

  

VZN zvesené dňa  30.12.2008
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