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Poplatky OBCE BORŠA za poskytnuté služby
Obecné zastupiteľstvo v Borši, na zasadnutí obecného zastupiteľstva, konané dňa 28.11.2017
prijalo uznesenie č. 10/P, týkajúce sa výšky poplatkov obce Borša za poskytované služby
nasledovne:

1. Poplatky v dome smútku:
- Občania obce Borša:
1. chladiareň za každý začatý deň
2. bdenie s vykurovaním
3. bdenie bez vykurovania
4. poplatok za užívanie domu smútku počas pohrebu
- Cudzí občania:
1. chladiareň za každý začatý deň
2. bdenie s vykurovaním
3. bdenie bez vykurovania
- Poplatok za hrobové miesto:
- Poplatok za obsadenie hrobu na dobu 10 rokov/bez
rozlíšenia jeden hrob a dvoj hrob/
- Poplatok za užívanie elektrickej energie z domu smútku
pri úprave hrobu za každý začatý deň

5,00 €
10,00 €
7,00 €
10,00 €
7,00 €
14,00 €
10,00 €
15,00 €
67,00 €
4,00 €

2. Poplatky v miestnom kultúrnom stredisku:
1. Poplatok za užívanie miestnosti v MKS sú nasledovné:
pre obč. obce Borša za usp. kult. akcií (svadba, narodeniny, meniny)
2. pre cudzích obč. za usp. kult. akcií (svadba, narodeniny, meniny)
3. za užívanie v týždni pred svadbou hradí sa poplatok za použitú elektrickú
energiu v cene uvedenej doby, plus réžia a prípadná škoda za užív. miestnosti
počas zábav a diskoték miestnymi org. za jednu sálu
4. za užív. miestnosti počas zábav a diskoték cudzím obč. súkr. podnikateľom za
jednu sálu
5. za užívanie miestností v MKS bez vykurovania na 1 hodinu
6. za užívanie miestností v MKS s vykurovaním na 1 hodinu
7. za užívanie miestností v MKS na celý deň – prenájom pre firmy a živnostníkov
8. za užívanie miestností v MKS na pol dňa – prenájom pre firmy a živnostníkov
9. poplatok za vypožičiavanie stolov z kultúrneho domu 1 kus

34,00 €
34,00 €

34,00 €
100,00 €
7,00 €
10,00 €
67,00 €
40,00 €
1,00 €

3. Ostatné poplatky:
1. Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase 1 krát
2. Poplatok za fotokópiu 1 strana ak občan donesie papier
- 1 strana ak občan nedonesie papier
3. Poplatok za traktorovú fúru (1 km)
+ za výjazd
4. Poplatok za orbu (1 ár)
+ za výjazd
5. Poplatok za predaj kuka nádob pre občanov
a cirkevné organizácie, SZČO
Pre právnické osoby
6. Poplatok za užívanie mikrobusu (km)
Stojné na deň
(v prípade ak ide o viac dní) zľavy za užívanie autobusu pre
ZŠsMŠ platí za spotrebu nafty + odmena + amortizácia)
7. Poplatok za predaj brožúriek Obce Borša (1 kus)
- poplatok za predaj pohľadníc (1 kus)
- predaj kníh Zemplín z neba (1 kus)
- predaj magnetky (1 kus)
8. Vstupné do kaštieľa:
- dospelí
- študenti, dôchodcovia
9. Poplatok za fotenie v kaštieli (svadba)
10. Poplatok za usp. kult. akcií v kaštieli (narodeniny, meniny)

2,00 €
0,10 €
0,20 €
1,00 €
4,00 €
1,00 €
4,00 €
17,00 €
26,00 €
0,70 €
50,00 €

1,70 €
0,50 €
10,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €
20,00 €
20,00 €

Dňom účinnosti tohto uznesenie sa ruší VZN o úhradách za poskytované služby zo dňa 10.12.2015 č. 9/J.
Obecné zastupiteľstvo obce Borša sa na tomto uznesení uznieslo dňa 28.11.2017 číslo 10/P.
Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.

Ing. Anna Tünde Vargová
starostka obce

