Obecné zastupiteľstvo v Pitelove} na základe § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
PITELOVÁ
O

obecných poplatkoch na rok 2019
VZN Č. 3/2018

Čl. 1/ Obecné poplatky

1. Poplatok za vodu za 1m3 je 0.40.-€.
Odpisy vodomerov a platby za vodu sa budú vykonávať 1 krát ročne v mesiaci - jún.

2. Poplatok za používanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
Po oznámení na OÚ do 7 dní bez poplatku, pri nesplnení oznamovacej
povinnosti od dňa zistenia používania verejného priestranstva za

1m2/deň 0,17 €

Verejným priestranstvom
vlastníctve obci.

na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie stavebného
materiálu, palivového dreva, predajného zariadenia, dočasné i trvalé parkovanie vozidiel,
vlečiek, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb.
Pod verejným priestranstvom sa rozumie časť územia obce, ktorá je svojim charakterom
určená na všeobecné užívanie, alebo inak slúži všeobecnej potrebe. Verejným
priestranstvom je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, plochy parkov, verejnej
zelene,· cintorín a pod., ktoré nie sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb a ku
ktorým nemajú tieto, osoby právo hospodárenia. Sú to pozemky na LV Č. 983 v majetku
obce parcelné číslo CKN 773, EKN 258/2,258/4,258/17,259/2,263/1,263/11,266/1,
275/2, 275/51, 513/1, 513/2, 513/4, 513/5, 513/6, 513/11, 513/12, 513/14, 513/18,
514/1,515/6,516/2,517/3,517/4,519/1,521/1.
Účelom miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, je zvýšenie čistoty a poriadku
v obci, skrátenie doby stavebných prác a iných činností vo vzťahu k životnému
prostrediu.

3. Poplatok za použitie domu smútku.
10,- €

4. Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase - poplatková povinnosť sa nevzťahuje na
miestne organizácie.
4,- €

5. a) Obecný úrad môže v prípadoch, keď je nedostatok vody, vykonať opatrenia k šetreniu
vody, ktoré môže spočívať v obmedzení a prípadne aj zákaze používať vodu na iné účely ako
pitie, varenie a osobnú hygienu.
b) Porušenie tohto zákazu, môže byť posudzované ako priestupok podľa ust. § 48, zák.
372/1990 Zb. o priestupkoch a môže byť uložená bloková pokuta do výšky 33,19 €.

Č.

6. Správca dane si za nedodržanie termínu splatnosti bude účtovať úrok vo výške
0.5% za každý deň z omeškania.

Čl. 21 Všeobecne záväzné nariadenie obce Č. 3/2018 o obecných poplatkoch na rok 2019 bolo
schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.10.2018 uznesením Č. 512018
a zároveň sa ruší VZN Č. 6/2017 o obecných poplatkoch na rok 2018 zo dňa 01.12.2017.

Čl. 31 Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo na úradnej tabuli zverejnené od
10.10.20 18 do 25.10.2018 a po schválení OZ od 06.11.2018 do 22.11.2018.

Čl. 41 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pitelová o obecných poplatkoch nadobúda
účinnosť: 1. januára 2019.

~

Ján Kubík

starosta obce
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