VZN č. 3/2008 o miestnych poplatkoch
Poplatky na území obce Tomášov
Obec Tomášov vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady aj tieto poplatky:
1.
2.
3.
4.

prenájom nebytových priestorov
poplatok za odvedenie a likvidáciu splaškovej vody
poplatok za prenájom sály v Kultúrnom dome
poplatok za obecný rozhlas

1. Prenájom nebytových priestorov
a) Poplatok za prenájom nebytových priestorov na podnikateľské, alebo iné účely
platí nájomca prenajatých priestorov.
b) sadzba poplatku je uvedená v nájomnej zmluve v Sk ročne za každý m2
podlahovej plochy takto prenajímaného priestoru
c) Spôsob platby bude uvedený v nájomnej zmluve.

2. Poplatok za odvedenie a likvidáciu splaškovej vody / stočné /
Za odvedenie a likvidáciu splaškovej vody, ktoré je správe obce Tomášov sú stanovené
nasledovné sadzby:
-spotrebitelia s nainštalovaným vodomerom /domácnosti, pohostinstvá, predajne
a ostatná podnikateľská činnosť/
27,-Sk za m3 vody
-spotrebitelia bez vodomerov 27,-Sk za m3 vody, pričom sa počíta paušál
3m3/osoba/mesiac.
V prípade zmeny zákona poplatok bude s ním zosúladený

3. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Tomášov
Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dome a to:
a)
b)
c)
d)
e)

poplatok za veľkú sálu
300,--Sk/hod. + spotreba energie
poplatok za malú sálu
250,--Sk/hod. + spotreba energie
poplatok za prenájom celého KD 500,--Sk/hod. + spotreba energie
poplatok za prenájom kuchynky
200,–Sk na akciu
poplatok za prenájom riadu a ostatných potrieb sa určí podľa počtu požičaných vecí.
/viď.príloha/
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4. Poplatok za obecný rozhlas
a) pre občanov s trvalým pobytom v Tomášove 40,-- Sk
b) pre cudzích
80,--Sk
c) za hlásenie spoločenských organizácii, ako aj oznámenie o pohrebe našich
občanov sa poplatok neplatí

5. Miestne poplatky
Fotokópie
Fotokópie

A4 čiernobiele
A3 čiernobiele

3,--Sk/ ks,
5,--Sk/ ks,

farebné
farebné

10,–Sk/ks
30,–Sk/ks

6. Viazanie listín
Pri osvedčovaní listín a podpisov, kde sa žiada zviazanie listiny je poplatok každé zviazanie
30,--Sk.

7. Spoločné ustanovenia
a) Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej
povinnosti do 7 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.
b) Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, obec Tomášov zvyšuje
poplatky o 50%.
c) Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov- obec Tomášov a to:
- v hotovosti do pokladne
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet obce Tomášov č. 1801903001/5600.
Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášove dňa 11.08.2008,
uznesením č. 6/2008 a vyrubujú sa na obdobie od 1.9.2008 do 31.12.2008.

V Tomášove , dňa:11.08.2008

Jozef Szalay
starosta obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
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