OBEC Iňa v súlade § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 Zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách, v znení neskorších predpisov vydáva tento
VZN č. 2/2018

SADZOBNÍK CIEN
za úkony vykonávané OcÚ Iňa
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Tento sadzobník cien upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v
Ini.
2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon,
alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
3. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
4. Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obce, prevodom z účtu v peňažných ústavoch
alebo poštovou poukážkou.
Čl. 2
Sadzba poplatku
1. Poplatok za vysielanie jedného oznamu v obecnom rozhlase
 je 2,50 €
2. Poplatok za kopírovacie služby (formát A4)
 jednostranné 0,10 €
 obojstranné 0,20 €
 jednostranne farebne 1 €
3. Poplatok za fax
 jedna strana 0,20 €
3. Poplatok za vytlačenie informačného listu vlastníctva alebo evidenčného listu
vlastníctva z katastra nehnuteľnosti Obce Iňa (list nie je použiteľný pre právne úkony)
- 1 €/list vlastníctva.
4. Cintorínske poplatky
a) Ceny za prenájom hrobových miest za prvých 10 rokov v sume 8 € a predĺženie prenájmu za
každých ďalších 10 rokov sa ustanovujú v sume 8 €
b) Poplatok za prepožičanie domu smútku, vrátane použitia chladiaceho boxu:
- v sume 3,50 €/ deň
5. Poplatok za prenájom KD
a) cena za prenájom: 15€/ v letných mesiacoch
30€/ zime (s vykurovaním)

6. Poplatok za zapožičanie kontajneru
a) zapožičanie veľkokapacitného kontajneru je spoplatnený: 3€/ deň
7. Poplatok za vydanie povolenia, potvrdenia (nie je špecifikované v správnych poplatkoch)
a) cena poplatku je: 1€ (napr. na usporiadanie zábavy, potvrdenie na vlastnú žiadosť, .…)
8. Kosenie
a) krovinorez STIHL 10 €/ 1 hodina
b) traktor Johndeer

10€/ 1 hodina

c) rotačná kosačka Adela

10 €/ 1 hodina

9. Majetok obce- zapožičanie:
a) stôl 1€/ deň(na jednu akciu- oslava))
b) stolička 0,25 €/deň ( na jednu akciu- oslava)
c) obrus 2 € (zapožičanie, čistiareň, žehlenie)

Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1. Týmto VZN Sadzobník cien sa ruší VZN č. 1/2012 Sadzobník cien z 13.12.2011
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Iňa dňa 18.5.2018
3. Toto VZN Obce Iňa nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2018.
V Ini 1.5.2018

Jozef Rosipal
starosta obce

