Obec Nová Ves v rámci samosprávnej pôsobnosti v zmysle zákona SNR Č. 544/1990 Z.z
o miestnych poplatkoch v znení neskorších pr xlpisov vyd á v a pre územie obce Nová Ves
toto Všeobecné záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie
."c. 2./.•..
11"')022
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CL.I.
Poplatok za uží anie spoločenských

priestorov.

1,Poplatok sa stanovuje za prepožičanie s oločenských priestorov. Poplatku
podliehajú všetky spoločenké akcie.
2, Poplatky občanov Obce Nová Ves za prenájom zasadačky sa určujú vo výške:
10€ -prenájom priestorov
5€ -spotreba vody a výpožička kuchynského riadu
20€ - kúrenie
Poplatky nájomcov bez trvalého pobytu

r

bei:

50 € prenájom priestorov
5€-spotreba vody
"

5€-výpožička kuchynského riadu
20 € -kúrenie

3,Poplatky
takto:

občanov Obce Nová Ves za prenájom kultúrneho domu. Sa určujú

20 € prenájom p iestorov
5€ spotreba vody a výpožička kuc ynského riadu
20 € kúrenie
Poplatky nájomcov bez trvalého pobytu
100 € prenájom

Cl:

priestore"

5 € spotreba vody
5 € výpožička kuchynského riadu
50 € kúrenie
4,Pri poškodení kuchynského riad , celkového vybavenia a zariadenia bude
prenajímateľovi vyúčtovaná spôsobená škoda v plnej výške.

Prevzatie a odovzdanie priestorov
svojim podpisom.
"
CL

a kuchynského riadu potvrdí prenajímateľ

][J.

Poplatky za vyhlásenie oznamov v miestnom rozhlase.
1,Vyhlásenie pre organizácie.firmy

a podnikateľov-4 €

2,Vyhlásenie firiem a podnikateľov

predaja- 5 €

ČL. Ul.
Poplatky za kopírovanie

\

1,Kopírovanie

l.strany A4-0,20 €

do umentov.

ČL.I
Poplatky za kosenie sú. romným osobám.
1,Poplatok za kosenie občanovi Obce No 'Ves: 5 €-výpožička krovinozeru na deň,
benzín si zabezpečuje n ijomca.
2,Poplatok dôcho com obce Nová Ves :2 50€-výpožička krovinorezu na deň,
benzín si zabezpeč je nájomca.
ČL. V.
Spoločné a záverečn'

ustanov nie.

1, Poplatok je poplatník povinný uhradiť na účet

bce:

lBAN: K 86 0200 0000 0000 1312 2402
Do .pokladne obecného úradu.
2, VZN bolo vyvesené dňa:28.06.2022
Schválené dňa:27.06.2022
Uznesením č.175/2022
3, VZN nadobúda účim osť dňom:29.06.2022

V: Nová Ves28.06.2022
Hlasovanie OZ:
Za hlasovalo:4
Proti:O
Zdržalo sa: O
Neprítomný: l
Mari n Varholák
Staro ta obce

