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Všeobecne záväzné nariadenie obce Jovsa č. 4/2019 – o ostatných
poplatkoch obce
§1
Základné ustanovenie
Obec Jovsa v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, s ustanovením §1 a §2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a v zmysle zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch u s t a n o v u j e toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov na území obce Jovsa.

§2
Ostatné poplatky
OBEC JOVSA VYBERÁ TIETO POPLATKY:

1. Oznámenie o určení súpisného čísla

10 €

2. Vydanie povolenia na prekopávku miestnej komunikácie

10 €

3. Výška úhrady za sprístupnenie informácie

0,20€/strana

4. Poplatok za prenájom priestorov sály v kultúrnom dome:


pohostenie po pohrebe (kar) - letné obdobie
-



zimné obdobie

30 €/deň
40 €/deň

iná oslava,napr.jubiluem a pod. - letné obdobie, bez použitia kuchyne 30 €/deň
- letné obdobie, s použitím kuchyne

40 €/deň

- zimné obdobie, bez použitia kuchyne 40 €/deň
- zimné obdobie, s použitím kuchyne


svadba

- v letnom období
-

v zimnom období

40 €/deň
50 €/deň

 celodenná svadba (ak sa svadobná hostina uskutoční na obecnom úrade):
-

pre domácich občanov 70 €/deň

-

pre cudzích občanov

170 €/deň

50 €/deň



prezentačná akcia

20 €/deň



ples, tanečná zábava pre spoločenské organizácie obce Jovsa

50 €/deň



ples, tanečná zábava pre súkromných organizátorov

150 €/deň

5. Zapožičanie obrusov (ak sa vrátia čisté a nepoškodené)

0,30 €/kus

6. Cintorínsky poplatok za údržbu cintorína pre každého vlastníka rodinného
domu alebo bytu

3€

7. Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase

4€

8. Využitie verejného priestranstva na predaj tovaru

(po vyhlásení v miestnom rozhlase)

4 €/hod.

9. Vydanie potvrdenia

1,5 €

10. Úkon alebo konanie na obecnom úrade s vydaním rozhodnutia

9,5 €

11. Vydanie osvedčenia o zápise SHR

6,5 €

12. Vydanie náhradného osvedčenia SHR (pri strate,poškodení..)

3€

§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce.
2. Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zákon č.
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Jovsa dňa
12.12.2019 uznesením č. 35/2019.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2012 obce Jovsa o ostatných
poplatkoch obce.

Mgr. Ľubica Čornejová, v. r.
starostka obce

