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Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2021
o obecných poplatkoch
Obecné zastupiteľstvo obce Zemplínsky Branč vo veciach územnej samosprávy v
zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
Čl.1
Základné ustanovenia
Toto nariadenie vydané Obecným zastupiteľstvom v Zemplínskom Branči upravuje výšku
a spôsob vyberania poplatkov za služby a úkony pri výkone samosprávnych činností,
ktoré vykonáva obec Zemplínsky Branč. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá o úkon požiada. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok
spoločne a nerozdielne. Poplatky sa platia v eurách v hotovosti do pokladnice Obecného
úradu.

Čl.2
Obecné poplatky
Obecné poplatky v obci Zemplínsky Branč sú:
a) poplatok za miestny rozhlas
b) poplatok za užívanie kultúrneho domu
c) poplatok za užívanie obecnej miešačky
d) poplatok za kopírovanie
e) poplatok za dom smútku
f) poplatok za hrobové miesto
g) poplatok za KUKA nádobu
h) poplatok za použitie obrusov
i) poplatok za kosenie

Čl. 3
Poplatok za miestny rozhlas
Poplatok za odvysielanie relácie v miestnom rozhlase sa stanovuje nasledovne:
- poplatok za jeden oznam v pracovnej dobe ....................... 5,00 €

Čl. 4
Poplatok za kultúrny dom
Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti alebo celého kultúrneho
domu na účely svadieb, zábav, spoločenských akcií, predajných akcií a pod.
Sadzby poplatkov sú nasledovné:
a) pre občana s trvalým pobytom na 1 deň ............................................. 10,00 €
b) pre občana s trvalým pobytom na každý aj začatý deň ....................... 5,00 €
c) pre ostatných občanov na 1 deň ........................................................ 100,00 €
d) pre ostatných občanov na každý aj začatý deň ................................. 50,00 €

Čl. 5
Poplatok za obecnú miešačku
Poplatok platí fyzická i právnická osoba za používanie obecnej miešačky nasledovne:
a) použitie za 1 deň ................................................................................... 5,00 €

Čl.6
Poplatok za kopírovanie
Poplatok platí fyzická i právnická osoba za skopírovanie písomností na kopírovacom
stroji na Obecnom úrade. Výška poplatku je :
- formát A 4, A 3 – jednostranne .................... 0,10 €
- formát A 4, A 3 – obojstranne ..................... 0,20 €

Čl.7
Poplatok za dom smútku
Poplatky za prenájom domu smútku:
a) prenájom domu smútku 1 deň – občan s trvalým pobytom v obci ...............10,00 €
b) prenájom domu smútku každý ďalší aj začatý deň – občan s trvalým pobytom v obci
........................................................................................................................ 5,00 €
c) prenájom domu smútku 1 deň – bez trvalého pobytu v obci ........................10,00 €
d) prenájom domu smútku každý ďalší aj začatý deň – bez trvalého pobytu ... 7,00 €

Čl.8
Poplatok za hrobové miesto
Poplatky za prenájom hrobového miesta na 10 rokov:
a) prenájom miesta na hrob ...................................... 10,00 €

Čl.9
Poplatok za KUKA nádobu
Poplatok platí fyzická i právnická osoba za obdržanie novej KUKA nádoby nasledovne:
a) KUKA nádoba plastová alebo kovová 1 ks ..................................................... 10,00 €

Čl.10
Poplatok za použitie obrusov
Poplatok platí fyzická i právnická osoba za použitie obrusov nasledovne:
a) použitie 1 obrusu ........................................................................................... 1,00 €

Čl. 11
Poplatok za kosenie
Poplatok platí fyzická i právnická osoba za kosenie trávy nasledovne:
a) kosenie trávy do výšky 30 cm (v závislosti od výmery koseného
pozemku)..................................................................................... od 5,00 € do 20,00 €
b) kosenie trávy nad 30 cm (v závislosti od výmery koseného
pozemku)...................................................................................................... od 30,00 €

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN č. 2/2021 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 04.12.2020
uznesením č. 106.
2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2020 o obecných poplatkoch zo dňa
30.10.2019.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
V Zemplínskom Branči, dňa 18.11.2020
Ing. Jozef Tóth
starosta obce

