Všeobecné záväzné nariadenie

číslo: VZN 5/2015

OBEC GEČA
v súlade s ustanoveniami č. 68 a 71 Ústavy SR a ustanovením § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Geča č. 5/2015

o zmene VZN obce Geča č. 2/2009 o úhradách za služby poskytované
obcou Geča upraveného VZN obce Geča č. 1/2011 a VZN č. 3/2013

Návrh tohto VZN
Vyvesený na úradnej tabuli dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 5/2015:

27.11.2015
27.11.2015
11.12.2015
11.12.2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2015
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Zverejnené na web-stránke obce Geča dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

14.12.2015
15.12.2015
1.1.2016

Obecné zastupiteľstvo obce Geča podľa § 11, ods. 4, písm. g. zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie mení niektoré ustanovenia Všeobecne záväzného
nariadenia obce Geča č. 2/2009 v súlade s platnou právnou úpravou.
§2
(1) Nové znenie § 4 je nasledovné

1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase
relácia počas pracovnej doby – ambulantný predaj
relácia po pracovnej dobe a cez víkend
relácia hlásená pre podnikateľov – oznamy...reklama

2,00 €
7,00 €
5,00 €

2. Kopírovacie služby
formát A4 jednostranne
formát A4 obojstranne
formát A3 jednostranne
formát A3 obojstranne

0,10 €
0,15 €
0,15 €
0,20 €

3. Za užívanie priestorov sály KD a kuchyne
na kar
akcie - počet do 30 osôb

15,00 €
70,00 €
100,00 €
140,00 €
180,00 €

- počet od 31 do 60 osôb

- počet od 61 do 100 osôb
- počet nad 100 osôb
pre neziskové organizácie pôsobiace v obci Geča
1x ročne akcia zadarmo

ďalšia akcia v roku - poplatky podľa počtu osôb
prezentácia - predajná akcia / bez kuchyne
- nad 3 hodiny

- do 3 hodín

15,00 €
150,00 €

4. Za administratívne úkony
vyjadrenie obce o cene nehnuteľnosti pre súdneho komisára
pre účely dedičstva
potvrdenie za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu
iné potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami

10,00 €
2,00 €
2,00 €

5. Užívanie verejného priestranstva
pri predaji výrobkov a tovaru / plocha 6m2/

2,00 €

6. Za služby-preprava osôb obecným autobusom - Krátkodobý prenájom
za km /diaľničné,mýto,šofér,PHM

1,10 € /km

§3

1. Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Geča sa uznieslo na tomto nariadení
dňa 14.12.2015 uznesením č . 85/2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2016.

MVDr. Patrik Rusňák
starosta obce

