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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stredné Plachtince č. 3/2019 o
poplatkoch za služby poskytované Obcou Stredné Plachtince
Obecné zastupiteľstvo v Stredných Plachtinciach v súlade s ustanovením §11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení a Obec Stredné Plachtince v súlade s § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5
písm. b) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie Obce Stredné Plachtince o poplatkoch za služby poskytované Obcou
Stredné Plachtince.

Článok 1.
Účel nariadenia
1. Obec Stredné Plachtince v rámci starostlivosti o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosti o
potreby svojich obyvateľov poskytuje na svojom území služby. V súvislosti s poskytovaním týchto
služieb vznikajú obci náklady.
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podmienky vyberania poplatkov za
poskytované služby.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy poplatkov, ktoré sa vyberajú v období
celého kalendárneho roka, jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia poplatkov a
oslobodenia od poplatkov, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie poplatkov a aj ďalšie náležitosti
vyberania poplatkov za služby na území Obce Stredné Plachtince.

Článok 2
Druh poplatku a výška poplatku
Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje výšku poplatkov za nasledovné služby poskytované
obcou Stredné Plachtince:
a) Poplatok za užívanie kultúrneho domu + kuchyne
(občan bez trvalého pobytu v obci Stredné Plachtince)
b) Poplatok za užívanie kultúrneho domu + kuchyne
(občan s trvalým pobytom v obci Stredné Plachtince)

300,00 €
150,00 €

Poplatok za užívanie prísalovej sály kultúrneho domu + kuchyne
(občan bez trvalého pobytu v obci Stredné Plachtince)
d) Poplatok za užívanie prísalovej sály kultúrneho domu + kuchyne
(občan s trvalým pobytom v obci Stredné Plachtince)
e) Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase (1 hlásenie)
c)

100,00 €
80,00 €
2,00 €

Článok 4
Oznamovacia povinnosť
1. Fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ je povinná ohlásiť vznik alebo
zánik poplatkovej povinnosti do 3 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom
poplatku.
3. Ak nebudú poplatky zaplatené – odvedené – včas, alebo v správnej výške, Obec Stredné Plachtince
zvyšuje nezaplatené – neodvedené – poplatky o 50 %.

Článok 5
Spôsob a miesto úhrady
Poplatky za služby poskytované Obcou Stredné Plachtince sú splatné v hotovosti do pokladne obce,
alebo prevodným príkazom na účet Obce Stredné Plachtince, vedenej vo VÚB, a.s., pobočka Veľký
Krtíš, IBAN: SK32 0200 0000 0000 0362 9402.

Článok 6
Účinnosť
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/1995 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Stredné Plachtince.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Stredné Plachtince schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Stredných Plachtinciach na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.12.2019 pod číslom uznesenia
41/2019 a nadobúda účinnosť 01.01.2020.

Štefan Benko
starosta obce

