VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
OBCE JAKUBOVA VOĽA
č. 2/12
Obec Jakubova Voľa podľa § 6 a 11 odst. 3 písm. g zákona č.369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a dodatkov vydáva všeobecne zaväzné nariadenie
o obecných poplatkoch a poplatkoch vyberaných obcou za pracovné úkony.
Obecné poplatky a poplatky právnických a fyzických osôb za pracovné úkony
vykonávané OcÚ v Jakubovej Voli.
§1
Všeobecné ustanovenia
Poplatky právnických a fyzických osôb za pracovné úkony vykonávane OcÚ v
Jakubovej Voli:
1. Vydané potvrdenia:
- za použitie MR pre podn.účely
…............................... 4 €
- prenájom kultúrneho domu na podnik.účely …...............................17 €
- prenájom kultúrneho domu pre občanov obce ….............................. 10 €
- vystúpenie amatérskych súborov
…........................bez poplatku
- účasť na pohrebe
…................................ 2 €
2. Prerokovanie priestupkov občanov proti stavebnému zákonu
/mimo prípadnej pokuty/
…................................3,5 €
3.Vydávanie potvrdení pre SHR slúžiacim k získanie dotácii.......................2 €
4. Tvaromiestna obhliadka - miestne šetrenie
/na podnet občana, spory susedov, sťažnosti/: do 1 hodiny …..................5 €
nad l hodinu …................10 €
5. Cintorínske poplatky:
- hrobové miesto
- jednohrobka
- dvojhrobka

….........................................................2 €
….........................................................5 €
….......................................................10 €

6. Potvrdenie o bytových pomeroch …........................................................ 0,5 €
7. Vydanie povolenia v obchodnej činnosti
a služieb /prevádzka na území obce/
…...........................................2 €
8.Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd
.......................................8,0 € osobu/rok
9.Poplatok za VOK
…..........................podľa fakt.nákladov
10.Poplatok za prenájom miešačky
…...........................................5 €/deň
11.Kosenie „krovinorez“
…..........................................5 €/hod.
12.Poplatok za používanie riadu
…..........................................2 € / akcia

13.Poplatok za spotrebovanú el.energiu pri …..................................podľa skutoč.
akciách v KD
spotreby
14. Poplatok za spotrebovaný zemný plyn pri …................................. podľa skutoč.
akciách v KD
spotreby
15.Poplatok za zapožičanie obrusov
….................................. 5 €/akcia
16.Poplatok za poškodenie obrusov …..........................50% z ceny poškodeného kusa
17. Poplatok za poškodenie požičaného náradia …........................ plná nákupná cena
§2
Platenie poplatkov
Poplatky za pracovné úkony sa platia v hotovosti.
§3
Oslobodenie
Od platenia poplatkov sú oslobodené orgány štátnej správy.

§5
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli č. 7 /11 zo dňa:14.12.2011
a nadobúda účinnosť :1.1.2012
Vyvesené dňa: 14.12.2011
Zvesené dňa: 5.1.2012

Ing. MAČO Vladimír
starosta obce

