OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Obecné zastupiteľstvo Kapušany vydáva tento Dodatok č. 1/2009 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1/2008 o Poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom
v Kapušanoch podľa článku 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien vydáva:

D ODATOK č . 3 / 2 0 0 9
k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Kapušany č. 1/2008
o Poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch
•

ruší sa
Dodatok č. 1/2008 k VZN č.1/2008.

•

ruší sa
bod 12 Správne poplatky a príloha č.2 - Sadzobník správnych poplatkov.

• upravuje sa
- § 2 bod 1 Poplatky za potvrdenia, stanoviská a vyjadrenia:
a) vydanie potvrdenia, stanoviska a vyjadrenia rôzneho druhu okrem potvrdení
podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
3,31 EUR
b) vydanie oznámenia stavebného druhu
16,59 EUR
c) Vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe je oslobodené od poplatkov.
Vydanie oznámenia ku kanalizačnej prípojke je oslobodené od poplatkov.
• mení sa
- § 2 bod 2 Poplatky za povolenie na prekopanie miestnej komunikácie o ods. c)
a) fyzické osoby (prekopanie, podpich, resp. pretláčanie):
1 - 10 bm
16,59 EUR
viac ako 10 bm 33,19 EUR
b) fyzické a právnické osoby v rámci svojej podnikateľskej činnosti:
1-3 bm
99,58 EUR
3-10 bm
199,16 EUR
10-15 bm
298,75 EUR
viac ako 15 bm 398,33 EUR

c) podpich, resp.pretláčanie pre fyzické a právnické osoby v rámci svojej podnikateľskej
činnosti je spoplatnené vo výške 0,5 násobku sadzby
• upravuje sa
- § 2 bod 6 Poplatky za prenájom Kultúrneho domu
a) predajné a iné zárobkové akcie práv. a fyz. osôb
99,58 EUR / deň
b) prenájom pre občanov obce (do 50 osôb)
33,19 EUR / deň
c) prenájom pre cudzích občanov (do 50 osôb)
66,38 EUR / deň
d) prenájom pre občanov obce (nad 50 osôb)
66,38 EUR / deň
e) prenájom pre cudzích občanov (nad 50 osôb)
132,77 EUR / deň
• dopĺňa sa
bod 12) Osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti
bod 13) Osvedčenie podpisu spojené zviazaním voľných listov

1 EUR
1 EUR

–––––––––––––
1. Návrh Dodatku č. 3/2009 k VZN č. 1/2008 bol vyvesený na úradnej tabuli od
27.11.2009 do 1.12.2009
2. Týmto Dodatkom sa ruší Dodatok č. 2/2009 k VZN č. 1/2008
3. Dodatok č. 3/2009 k VZN č. 1/2008 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Kapušanoch dňa 14.12.2009
4. Na úradnej tabuli bol Dodatok č. 3/2009 k VZN č. 1/2008 vyvesený dňa 17.12. 2009 a
účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
V Kapušanoch, 17.12.2009

Ing. Jozef Pribula
starosta obce

