SADZOBNÍK POPLATKOV pre Obec Gyňov
určený VZN č. 3/2021, ktoré bolo schválené uznesením č. 125 zo dňa
14.12.2021 platné od 01.01.2022
1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase
relácia počas pracovnej doby
po pracovnej dobe a cez víkend
relácia jubilantom počas pracovných dní
relácia jubilantom cez víkend
relácia typu ambulantného predaja počas prac. doby
relácia typu ambulantného predaja po prac. dobe, sobota
relácia podnikateľského typu – reklama počas prac.dní, sobota
2. Kopírovacie služby
formát A4 jednostranne
A 4 obojstranne
A 3 jednostranne
A 3 obojstranne
3. Tlač dokumentov
Čieronobiele (1 str.)
Čiernobiele (1 list – obojstranne)
4. Skenovanie
jedna strana
5. Prenájom sály KD
na kar – občania s TP v Obci Gyňov
na oslavy – občania s TP v Obci Gyňov
na oslavy – občania bez TP v Obci Gyňov
na plesy a zábavy – pre organizácie pôsobiace v Obci Gyňov
na plesy a zábavy – pre organizácie pôsobiace mimo obce
na svadbu – občania s TP v Obci Gyňov
na svadbu – občania bez TP v Obci Gyňov
prezentácie – do 3 hodín
prezentácie – nad 3 hodiny

2,00 €
3,30 €
3,30 €
6,60 €
3,30 €
10,00 €
30,00 €
0,06 €
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,06 €
0,10 €
0,40 €
15,00 €
50,00 €
120,00 €
70,00 €
140,00 €
120,00 €
170,00 €
30,00 €
80,00 €

Prenájom návlekov na stoličky 1,50 €/ks
-

V cene sú započítané náklady na energie, nájomné a upratovanie, klimatizácia
Akcie (ples, zábava) organizované obcou, resp. zastrešované obcou – bez poplatku
Schôdzková činnosť spoločenských organizácií, obč. združení, politických strán a hnutí
s registráciou v obci Gyňov – bez poplatku
- Akcie spoločenských organizácii, obč. združení, politických strán a hnutí s komerčným účelom –
výška poplatku podľa bodu č. 5 – prezentácie
Nájomné pre cateringové firmy
0,50 €/osoba z uskutočnenej spoločenskej akcie: kar
1,50 €/osobu z uskutočnenej akcie: oslava, ples
2,00 €/osobu z uskutočnenej spoločenskej akcie – svadba, firemný večierok a iné.
V prípade realizácie spoločenských akcií uskutočnených pre Obec Gyňov, nájomca nájomné
neuhrádza.
6. Za administratívne úkony
vyjadrenie obce o cene nehnuteľností pre súdneho komisára
na účely dedičstva
10,00 €
potvrdenie za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu
1,70 €
potvrdenie o účasti na pohrebe
1,00 €
Iné potvrdenia nespoplatňované správnymi poplatkami
2,00 €

7. Za predaj smetnej nádoby
predaj smetnej nádoby (KUKA)
podľa aktuálnej ceny
predaj smetnej nádoby (plast)
poplatok za odpadovú nádobu nad rámec
§ 17 ods. 5 VZN č. 1/2013 podľa aktuálneho VZN o poplatku na území obce Gyňov

VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ,
STRAVNÉ
Určenú VZN č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením č.
33 zo dňa 09.07.2019 platné od 26.7.2019
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole
15,00 €
Výška stravnej jednotky
1,45 €
Výška príspevku na úhradu režijných nákladov

+ 1,00 € na jeden mesiac

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
Pre Obec Gyňov
platný od 1.1.2018 v mene €
Určených novelou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch.zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
1. Poplatok za overenie podpisu

2,00 €

2. Poplatok za overenie listiny
(za každú aj začatú stranu)

2,00 €

3. Poplatok za potvrdenie o trvalom pobyte

5,00 €

4. Poplatok za vydanie rybárskeho lístka
Týždenný
Mesačný
Ročný
Trojročný

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00

VÝŠKA DANE A POPLATKU ZA TKO V ROKU 2020
Pre Obec Gyňov
Určenú VZN č. 6/2019, ktoré bolo schválené uznesením č.
53/2019 zo dňa 10.12.2019 platný od 01.01.2020 a VZN č. 5/2019,
ktoré bolo schválené uznesením č. 52/2019 dňa 10.12.2019, platný
od 01.01.2020
POZEMKY:
Hodnota pôdy (pozemku):
- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady
- trvalé trávne porasty
- záhrada, zastavané plochy a nádvoria, a ostatné
plochy s výnimkou stavebných pozemkov
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
- stavebný pozemok

0,4046 € za 1 m2
0,1002 € za 1 m2
1,32 € za 1 m2
0,11 € za 1 m2
13,27 € za 1 m2.

Ročná sadzba dane:
- za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
za trvalé trávnaté porasty
- za záhrady
- za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
- za stavebný pozemok

0,50% zo základu dane
0,40% zo základu dane
0,40 % zo základu dane
0,40% zo základu dane

VÝPOČET DANE: výmera pôdy (pozemku) x hodnota pozemku x ročná sadzba dane

STAVBY:
Ročná sadzba dane:

- 0,080 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
- 0,080 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
- 0,20 €/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
- 0,176 €/m2 za samostatne stojace garáže, za stavby hromadných garáží, za stavby hromadných garáží
umiestnených pod zemou
- 0,418 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
- 0,690 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
- 0,139 €/m2 za ostatné stavby.

Zvýšenie sadzby:

- pri viacpodlažných stavbách o 0,01 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie
nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
VÝPOČET DANE: výmera zastavanej plochy x ročná sadzba dane + príplatok za podlažie

PSY:
Sadzba dane:
- za psa za kalendárny rok
- za psa osamelého dôchodcu
- za psa označeného, sterilizovaného
- náhradný registračný štítok

8,29 €
3,31 €
4,14 €
0,66 €

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO:
Sadzba dane:
-

umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb

1,65 € / 1 m2 /deň,

-

umiestnenie stavebného zariadenia

0,99 € /1 m2 /deň,

-

umiestnenie predajného zariadenia

1,65 € / 1 m2 /deň,

-

umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 0,01 € / 1 m2 /deň,

-

umiestnenie zariadenia pre účely reklamných a iných atrakcií

1,65 €/ 1m2 /deň,

-

umiestnenie skládky odpadu

0,99 € / 1 m2 /deň,

-

umiestnenie reklamného zariadenia (dlhodobé –viac ako 1 mes.) 1,65 €/ 1m2 /deň.

VÝPOČET DANE: výmera verejného priestranstva x sadzba dane

DAŇ ZA UBYTOVANIE:
- daň za ubytovanie

0,33 € osoba/prenocovanie

AUTOMATY, PRÍSTROJE:
- predajné automaty
- nevýherné hracie prístroje

33,19 €
165,96 €

POPLATOK ZA TKO :
- sadzba poplatku x počet kalendárnych dní : 0,0466 € /osoba/deň, t.j. 17 € na osobu/rok u osôb s trvalým
alebo prechodným pobytom v obci,
- sadzba poplatku x počet kalendárnych dní : 0,037 € /osoba/deň, t.j. 13,50 € na osobu/rok u poplatníka,
ktorý je na území obce užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iné účely ako na
podnikanie, pozemok, ktorý je v zastavanom území obce, nemá v obci trvalý pobyt ani prechodný pobyt
a užíva tieto nehnuteľnosti sezónne.
- sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,015 €.

Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:
A. Prenájom hrobového miesta
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov
Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci v čase úmrtia
Občania, ktorý nemali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci
Detský hrob

30,00 €
50,00 €
16,00 €

Jednorázový poplatok za hrobové miesto
Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci v čase úmrtia
Občania, ktorý nemali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

0€
500,00 €

B. Prenájom urnového miesta
Prenájom urny na 10 rokov
Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci v čase úmrtia
Občania, ktorý nemali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

16,00 €
30,00 €

Jednorázový poplatok za urnu
Občania, ktorý majú trvalý pobyt v obci v čase úmrtia
Občania, ktorý nemali v čase úmrtia trvalý pobyt v obci

0€
250,00 €

C. Užívanie obradnej siene v Dome smútku
Užívanie obradnej siene v Dome smútku: 1 - 3 dni
Užívanie obradnej siene v Dome smútku: každý ďalší začatý deň

15,00 €
5,00 €

