Obec Vrbovce podľa § 6 a § 11 ods. 3 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a dodatkov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbovce o iných poplatkoch
č. 2
Všeobecné ustanovenia
Obec Vrbovce vyberá tieto iné poplatky :
1. Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase
2. Poplatok za zviazanie listín pri overovaní podpisu
Časť prvá
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
Článok 1
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za hlásenie oznamu, blahoželania a iných informácií miestnym rozhlasom.
Znenie relácie treba predložiť písomne a nesmie byť v rozpore s morálnymi a etickým zásadami.
Článok 2
Poplatník
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba , ktorá žiada o hlásenie miestnym rozhlasom
osobne alebo písomne.
Článok 3
Sadzba poplatku
Poplatok za vyhlásenie relácie - oznamu je 2 € cez pracovné dni v pracovnom čase.Poplatok za
vyhlásenie blahoželania k životnému jubileu je 3,5 €. V dni pracovného voľna a pracovného pokoja
a v pracovné dni po pracovnom čase sa v miestnom rozhlase nevyhlasuje.
Článok 4
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný poplatok uhradiť :
1. ihneď pred hlásením pri osobnej žiadosti do pokladne obce
2. pri písomnej a telefonickej žiadosti do 5 dní po vyhlásení relácie v miestnom rozhlase
Článok 5
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku za vyhlásenie relácie je oslobodený poplatník, ktorý dáva v miestnom rozhlase
vyhlásiťa oznam o úmrtí občana.
Časť druhá
Poplatok za zviazanie listín pri overovaní podpisu
Článok 6
Predmet poplatku
Predmetom poplatku je zviazanie viacstránkových listín trikolórou.
Článok 7
Poplatník
Poplatníkom poplatku za zviazanie listín je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na obecnom
úrade overuje pravosť podpisu a požiada o zviazanie viacstránkových lístín, na ktorých sa podpis
overuje napr. Kúpnopredajná zmluva, darovacia zmluva a pod.
Článok 8
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku za zviazanie jednej viacstránkovej listiny trikolórou je 0,3 €.
Článok 9
Splatnosť poplatku
Poplatník je povinný poplatok uhradiť ihneď po vykonaní zviazania listín v hotovosti do
pokladne obecného úradu.
Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN č.35, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 1. 2008.
2. VZN č. 2/2009 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach dňa
15.12.2008 č. 15/CH/1/2008.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009 .

Ing. Samuel Redecha
starosta obce
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