Obecné zastupiteľstvo v Gočove na základe § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne

záväzné
č. 1 /2012

nariadenie

o správnych poplatkoch a poplatkoch (úhradách) za pracovné
úkony vykonávané Obcou Gočovo
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky
/ úhrady / za pracovné úkony /ďalej len „ poplatky „/ vykonávané Obcou Gočovo.
2) Obec Gočovo je oprávnená vymáhať a vyberať poplatky za úkony vykonávané pri výkone
verejnej správy v súlade s § 4 ods. 1 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov.

§2
Poplatník a poplatková povinnosť

1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo
konanie, ak toto všeobecne záväzné nariadenie neustanovuje inak. Ak je poplatníkov v jednej
veci, resp. žiadostí niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
2) Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu orgánom
samosprávy, pokiaľ toto nariadenie a zák. NR SR č.145/1995 Z. z. v znení zmien a doplnkov
neustanovujú niečo iné.
3) Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti, pokiaľ platná právna úprava
neustanovuje inak. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Gočovo, alebo
bezhotovostným prevodom na účet Obce Gočovo č. 3441650002/5600.
4) Ak poplatok, ktorý je splatný, nebol zaplatený, a to ani v dodatočnej lehote - 15 dní odo dňa
doručenia výzvy orgánom samosprávy - správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti
rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

§3
Oslobodenie od poplatkov
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1 až 5 zák.
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov a fyzické a právnické
osoby uvedené pri jednotlivých položkách sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu
zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

§4
Sadzobník poplatkov
Sadzobník poplatkov je uvedený v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia a je záväzný pre
všetkých pracovníkov obce.

§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zákon NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v aktuálnom znení.
2) Výnos poplatkov je príjmom rozpočtu obce Gočovo.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Gočove,
dňa 13.12.2012 uznesením č. XII-26/2012/A.
4) Zmeny a doplnenia tohto VZN možno vykonať iba dodatkom, schváleným uznesením OZ
v Gočove.
5) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 nadobúda účinnosť 1.1.2013.

Bc. Milan Mlynár
starosta obce

Príloha Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012 o správnych poplatkoch a poplatkoch
(úhradách) za pracovné úkony vykonávané Obcou Gočovo

SADZOBNÍK POPLATKOV
I.Všeobecná správa
1. Vydávanie potvrdení, alebo písomných oznámení
a) potvrdenie alebo oznámenie pobytu osoby.............................................................
b) potvrdenie o účasti na pohrebe ….........................................................................
c) iné potvrdenia neuvedené v ostatných položkách ................................................
2. Vyhľadávanie spisov a materiálov v archíve úradu fyzické i právnické osoby ......................................................................................
3. Osvedčovanie podpisu na listine, alebo jej rovnopise
za každý podpis ....................................................................................................
Správny orgán môže poplatok zvýšiť až o 100 %,
ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo
vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
4. Osvedčenie odpisu ( fotokópie), výpisu alebo písomnej
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov
listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove
za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ..................................................
5. Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo
sa koná z podnetu účastníkov konania
(susedské spory, sťažnosti) ......................................................................................

3,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,50 €

1,50 €
16,50 €

II. Pôdohospodárstvo
1. Vydanie rybárskeho lístka
a) Týždenný
b) Mesačný
c) Ročný
d) Trojročný

1,50 €
3,7,17,-

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením
rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského
rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po
predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a
vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

III. Stavebná správa
1. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla .......................................
2.a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného
rozhodnutia
1. pre fyzické osoby ..................................................................................................
2. pre právnické osoby ..............................................................................................
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby................................

5,00 €

6,50 €
100,00 €
20,00 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí
neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným
zákonom (zákon č. 428/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v aktuálnom znení) osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší
územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný
celok.
1.Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno
rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa
písm. a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem
prípojok.
3. Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom
podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane..................................
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru..................

33,00 €
20,00 €

2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom
podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ................................
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru.................

750,00 €
250,00 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,
rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom
podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane .........................................
a za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru.............................
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo
individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom ...................................................................................................
bytový dom ....................................................................................................
2. stavba na individuálnu rekreáciu ...................................................................
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného
domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ...................................
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ..............................................
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e) a na zmeny týchto
stavieb pred dokončením ......................................................................................
g) na líniové stavby a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
za každých začatých 100 m ..................................................................................

23,00 €
20,00 €
100,00 €
750,00 €
100,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre
rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu
(podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd
a pod.) pre právnickú osobu ................................................................................
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom
podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ...........................................
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ............................
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa
vydáva samostatné stavebné povolenie ...................................................................

50,00 €
1000,00 €
300,00 €
50,00 €

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na
bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2.
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri bode 2.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je
oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky :
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný
poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako
nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné
stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa
základná sadzba pre daný typ stavby.
6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja
bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia
66 eur.
4. a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu .....

100 ,00 €

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu ........................................

30,00 €

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení ........................................

10,00 €

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete,
jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

80,00 €

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
dokumentácia stavby ......................................................................................

10,00 €

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..................

30,00 €

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.
októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so
zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby

trojnásobok sadzby
ustanovenej v položke 3

5. a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným
konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky
60 sadzobníka správnych poplatkov...............................................................

30,00 €

2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie
je povolené pre fyzickú osobu .......................................................................

16,50 €

pre právnickú osobu ......................................................................................

200,00 €

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane ............................................................................................
2

2

od 15 m do 40 m vrátane .............................................................................
2

60,00 €
200,00 €

nad 40 m .......................................................................................................

430,00 €

4. terénnych úprav .............................................................................................

16,50 €

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .................................................................

100,00 €

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .............................................

20,00 €

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 2.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky
vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
6. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane
pre fyzickú osobu .............................................................................................

16,50 €

pre právnickú osobu .........................................................................................

50,00 €

a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu
a právnickú osobu .............................................................................................

10,00 €

2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane ....................................................................

400,00€

a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru .....................

100,00€

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane .............................................

23,00 €

2

2

33,00 €

2

2

66,00 €

2. ak zastavaná plocha je od 25 m do 50 m vrátane ..........................................
3. ak zastavaná plocha je od 50 m do 80 m vrátane ..........................................
na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
c)
1. rodinný dom ....................................................................................................

50,00 €

2. bytový dom .....................................................................................................

400,00€

3. stavba na individuálnu rekreáciu ....................................................................

50,00 €

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na
podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na
existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................................................................

15,00 €

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................

15,00 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ........................................

15,00 €

g) na líniové stavby za každých začatých 100 m ....................................................

10,00 €

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy
a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre
právnickú osobu ..................................................................................................

30,00 €

i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným
priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane ......................

500,00€

3

a za každých ďalších začatých 1000 m obostavaného priestoru .......................

150,00€

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú
oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 2.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný
poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako
nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania
kolaudačného rozhodnutia.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné
stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja
bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia
100 eur.
IV. Doprava
1. Povolenie na zvláštne užívanie
a) diaľnic a rýchlostných ciest ....................................................................................

200,00 €

b) ciest .........................................................................................................................

120,00 €

c) miestnych komunikácií ...........................................................................................

80,00 €

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto
položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok
až na päťnásobok.

2.
a) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy
a miestnych komunikácií .......................................................................................

70,00 €

b) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III.
triedy a miestnych komunikácií ............................................................................

40,00 €

3.
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej
komunikácie na cestu I., II. a III. triedy .................................................................

75,00 €

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu .............

40,00 €

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho
odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok
zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo ak
technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými
investíciami.
4.
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
pozemnej komunikácie ...........................................................................................

115,00 €

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej
komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného
a propagačného zariadenia .......................................................................................

500,00 €

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti .

30,00 €

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
1. cestou ......................................................................................................................... 115,00 €
2. miestnou komunikáciou .............................................................................................

75,00 €

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na
päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
V. Finančná správa a obchodná činnosť
1. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

6,50 €

2. Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení
o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka .............................................................
1,50 €
3. Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia

o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia
o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení
úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe
žiadosti daňového subjektu podľa zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov .................................
9,50 €
VI. Životné prostredie
1. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnení
a) fyzická osoba ........................................................................................................
10,00 €
b) právnická osoba a fyzická osoba oprávnené na podnikanie,
ktorého predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ........................................
100,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tohto bodu sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním
a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých
škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne
chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tohto bodu sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochrannom pásme podľa osobitných predpisov (napr. zákon č.
70/1998 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení
neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení neskorších predpisov).
2. Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
a) fyzická osoba ......................................................................................................
10,00 €
b) právnická osoba a fyzická osoba oprávnené na podnikanie,
ktorého predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou.......................................
100,00 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tohto bodu sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné
vysoké školy.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl
a vysokých
škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum
a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody
a krajiny.
3. Od poplatku podľa tohto bodu sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochrannom pásme podľa osobitných predpisov (napr. zákon č.
70/1998 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení
neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení neskorších predpisov).

VII. Poplatky vyberané za ďalšie úkony a poskytované služby
1. Vyhlásenie v obecnom rozhlase
a) na účely propagácie, reklamy podnikateľských subjektov , predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci
4,00 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tohto bodu sú oslobodené neziskové organizácie, záujmové, dobrovoľné,
voľnočasové združenia a organizácie, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby, ak je text vyhlášky
v rozhlase zameraný na informovanie verejnosti o nimi organizovaných podujatiach, aktivitách a
činnostiach určených pre širokú verejnosť.
2. Prenájom priestorov vo vlastníctve obce :
a) kultúrny dom
Poplatky za užívanie Kultúrneho domu občania Gočova
malá sála bez príslušenstva
7€
malá sála s príslušenstvom
10 €
veľká sála bez príslušenstva
10 €
veľká sála s príslušenstvom
17 €

ostatní
14 €
17 €
17 €
24 €

K uvedenej sume sa priráta 8 € ak sa bude jednať o užívanie priestorov vo vykurovacom období a 3
€ ak nájom bude dlhší ako 5 hodín.
b) dom smútku
:
Poplatok za užívanie Domu smútku

25 €/ pohreb

c) Cintorínsky poplatok /miesto/ :
Hrob
3€
Hrobka
14 €
Urna
10 €
Poplatok za 1 hrobové miesto- prenájom 13,30 €/ 10 rokov
Ak nepožiada nájomca o predĺženie prenájmu po 10 rokoch, môže sa miesto prenajať inému.
d) Pamätná izba akad. Hronca – vstupné 0,50 €/osoba

