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NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabí pri Michalovciach na základe § 4 ods. 3, § 6 ods 1 a § 11
ods.4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
o poplatkoch za úkony a služby

vykonávané obecným úradom v Jastrabí pri Michalovciah

§ 1
Správne poplatky

Sadzobník správnych poplatkov je v zmysle zákona č.145/1995 Zb.  O správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov a od 1.1. 2009 zákona č.465/2008 Zb. V súvislosti so zavedením meny
euro.

§ 2
Poplatok za užívanie priestorov KD a zasadaciu miestnosť

1.a/ Občania a právnicke osoby s trvalým pobytom v obci,   ktorí požiadali o:
Kultúrny dom a kuchyňu  -  základná sadzaba 1-2 dni  

- v lete od 15.04.  do  15.10.                                                                                       100,- euro
            - v zime od 15.10. do 15.04                                                                                        120,- euro
za každý ďalší deň užívania  navýšenie poplatku  v lete 15,- €  v zime 20,- €

b/ Občania a právnicke osoby ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 
Kultúrny dom a kuchyňua -  základná sadzaba 1-2 dni  

             - v lete od 15.04  do 15.10.                                                                                        120,- euro
             - v zime od 15.10. do 14.04                                                                                       130,- euro
za každý ďalší deň užívania  navýšenie poplatku  v lete 15,- €  v zime 20,- €

2. Za zasadaciu miestnoť s použitím kuchyne   - základná sadzaba 1- 2 dni
                  a/ Občania a právnicke osoby s trvalým pobytom v obci  
                  - v lete  od 15.04 do 15.10.                                                                                    55,- euro
                  - v zime od 16.10. 15.04.                                                                                       65,- euro

      b/ Občania a právnicke osoby ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 
                   - v lete  od 15.04 do 15.10.                                                                                    70- euro
                  - v zime od 16.10. 15.04.                                                                                        80,- euro
za každý ďalší deň užívania  navýšenie poplatku  v lete 10,- €  v zime 15,- €

3. Za usporiadanie diskotéky s použitím kuchyne                                                   100,- euro
                                                                                                      

4. Za usporiadanie plesov a tanečných zábav s použitím kuchyne                          140,- euro

5. Za použitie domu smútku – 2 dni                                                                           25,- euro
za každý ďaľší deň                                                                                                  10,-euro



6. Poplatok za rezerváciu hrobového miesta na dobu 10 rokov 
pre občanov s trvalým pobytom v obci                                                  10,- euro/10 rokov

7. Poplatok za rezerváciu hrobového miesta pre občanov, 
ktorí nemajú trvalý pobyt v obci – musí byť schválený obecným zastupiteľstvom
                                                                                                              100,- euro/10 rokov

8. Poplatok za hrobobé miesto pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci       100,- euro

9. Poplatok za prezentáciu tovarov, služieb a podobne                                              13,- euro

Poplatok  za  užívanie  KD a  zasadaciu  miestnosť   organizácie  so  sídlom na  území  obce
Jastrabie pri Michalovciach neplatia.

§ 3 
Poplatok za služby občanom obecným dopravným prostriedkom

1. Poplatok  za  prevedené poľnohospodárske  práce  obecným traktorom platí  fyzická  osoba,
ktorá  požiada  obecný  úrad  o  vykonanie  týchto  prác.  Základom  poplatku  za  vykonané
poľnospodárske práce obecným traktorom za 1 árov je:

            
            - kultivatorovanie/bránenie/ a riadkovanie 1 ár......................................................  4,00,- euro
            - orba 1 ár......................................................................................................... ........4,00,- euro
                              -     požičanie traktorovej vlečky / 1 deň..............................................   5,00- euro 

– prejazd samotným traktorom / 1 km...............................................   1,00- euro
– prejazd traktora s vlečkou / 1 km...................................................... 1,25- euro
– nakladanie, vykladanie, čakacia doba /15 min...................................1,00- euro
– štiepkovač - za každých začatých  0,30min. ............................. ....   5,00- euro
– mulčovač - za každých začatých  0,30min.....................................    5,00- euro

                                § 4
Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase   

1. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá žiada obecný úrad o poskytnutie tejto služby.
            - vyhlásenie 1 rozhlasovej relácie                                                                                  5,- euro
      2.  Poplatok sa platí do pokladne obce  pred vyhlásením relácie v obecnom rozhlase.   
   

§ 5
Poplatok za vydanie evidenčnej známky pre psa 

1. Poplatok za vydanie novej evidenčnej známky pre psa platí daňovník
– pri podaní nového daňového priznania k dani za psa                                  1,- euro
– pri strate, zničení alebo odsudzení predošlej vydanej EZ                            1,- euro

      2. Poplatok sa platí do pokladne obce pri podaní daňového priznania, alebo pri oznámení       
          o strate, zničení alebo odsudzení evidenčnej známky.



 §  6
 Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona

Starosta  obce môže na znmiernenie alebo odstránenie tvrdosti  zákona v jednotlivých prípadoch
poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo poplatok odpustiť.

§ 7
Platba a zaokrúhľovanie

Poplatok sa platí po vyúčtovaní do pokladne obecného úradu. 

§ 8
Konanie

Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach
miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov.

§ 9 
Zrušovanie ustanovenia 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Jastrabie pri Michalovciach č. 2/2021 o poplatkoch za úkony a služby.

§ 10 
Účinnosť

Obecné  zastupiteľstvo  v  Jastrabí  pri  Michalovciach  sa  na  vydaní  tohto  Všeobecne  záväzného
nariadenia obce Jastrabie pri Michalovciach č.1/2022 o poplatku za úkony a služby uznieslo na
svojom zasadnutí dňa .............. uznesením č. ...........  a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňa ............2022.
 

                                                                                                                        Ján Ždiňak
                                                                                                                       starosta obce 


