VŠEOBECNE
ZÁVäZNÉ
NARIADENI E
č.15/2020
o obecných poplatkoch
obce L A D M O V C E
na kalendárny rok 2021

Čl. 1
Základné ustanovenia
Toto nariadenie vydané Obecným zastupiteľstvom v Ladmovciach upravuje výšku a spôsob
vyberania poplatkov za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností, ktoré vykonáva
obec Ladmovce. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá o úkon požiada.
Poplatky sa platia v eurách, v hotovosti do pokladne Obecného úradu.
1. Poplatky v dome smútku:
Prenájom Domu Smútku vrátane chladiarenského zariadenia

25

€

Prenájom chladiarenského zariadenia v Dome Smútku

15

€

30

€

- pre cudzích občanov za usporiadanie kult. akcií ( svadba, narodeniny )

35

€

-za užívanie miestnosti počas zábav cudzím súkromným podnikateľom

100

€

-za užívanie miestnosti v miestnom kultúrnom dome bez vykurovania na 1 hodinu

5

€

-za užívanie miestnosti v miestnom kultúrnom dome s vykurovaním na 1 hodinu
7,50 €

7,5

2. Poplatky v miestnom kultúrnom stredisku:
pre občanov obce Ladmovce za usporiadanie kult. akcií (svadba,narodeniny ........ )

€

3. Ostatné poplatky:
5

€

0,15

€

Za požičiavanie elektrického náradia (miešačka,....) na deň

5

€

Za požičiavanie elektrického náradia (vŕtačka ,flexa, zbíjačka a pod.) na deň

3

€

Poplatok za KUKA nádobu 110/ l

25

€

Správny poplatok za overenie podpisu

2

€

Správny poplatok za overenie správnosti listín 1strana

2

€

Poplatok za odvysielanie relácie v miestnom rozhlase, pre
podnikateľov a občanov.
Od poplatkov za miestny rozhlas sú oslobodené miestne organizácie a obyvatelia obce
Ladmovce s tým, že bude odvysielaný len jeden oznam.
Poplatok za fotokópiu 1 strana

Obecné zastupiteľstvo obce Ladmovce sa na tomto uznesení uznieslo dňa 9.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnené na webovom
sídle obce dňa 14.12.2020.
Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2019 o úhradách za poskytované služby.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

Attila Pásztor
starosta obce

