Miestne dane

Daň za psa
na kalendárny rok / doplnok č.1 k VZN č.6/2009 účinný od 01.01.2012/
5,- EUR
Daň za ubytovanie
za osobu a prenocovanie
0,33 EUR
Daň za predajné automaty
za jeden predajný automat a jeden kalendárny rok
33,19 EUR
Daň za nevýherné hracie automaty
Za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok
33,19 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva :
a/ umiestnenie stavebných zariadení všetkého druhu a skládok materiálu
za každý začatý deň a m2, individuálni stavebníci so stavebným povolením
b/ iné skládky než stav.materiál za každý začatý deň a m2

0,033 EUR
0,033 EUR

c/ novinové stánky
mesačne a za každý aj začatý m2
1,327 EUR
d/ umiestnenie reklamného zariadenia
za každý začatý deň a m2
e/ umiestnenie prenosných garáží na základe povolenia mesačne

0,497 EUR
1,659 EUR

f/ umiestnenie cirkusov , lunaparkov a iných atrakcií
za každý začatý deň a m2
0,165 EUR
g/ umiestnenie drobných zábavných zariadení / kolotoč, strelnica, hojdačka/
za každý začatý deň a m2
0,099 EUR
h/ iný záber verejného priestranstva, ktorý nie je možné zdaniť
podľa písmen a/ až g/ za každý začatý deň a m2
0,099 EUR

Viac vo všeobecnom záväznom nariadení č.6/2009 o miestnych odpadoch

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Sadzba poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov je :

a/ 7,- EUR za osobu a rok
b/ pri množstvovom zbere 1,50 EUR / 100 l KUKA nádoba / vývoz
15,- EUR / 1 100 l kontajner / vývoz

Sadzba poplatku sa vynásobí koeficientom 0,3 ak,
a/ osoba študuje formou denného štúdia mimo územia Obce Zborov,
b/ osoba má prechodný pobyt v inej obci,
c/ osoba pracuje turnusovo mimo trvalého pobytu.

Viac vo všeobecnom záväznom nariadení č. 3/2011 o odpadoch na rok 2012

Informácie o cenách nájmu nájomných bytov
nájdete vo všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2010, ktorý upravuje nájom bytov.

Informácie o výške dani z nehnuteľnosti
nájdete vo všeobecnom záväznom nariadení č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok
2012.

Informácie o príspevkoch v školských zariadeniach
nájdete vo všeobecnom záväznom nariadení č. 2/2009 o príspevkoch v školských zariadeniach,
v doplnkoch č.1, 2, 3, 4 k VZN č. 2/2009 o príspevkoch v školských zariadeniach
Informácie o úhradách za opatrovateľskú službu
nájdete vo všeobecnom záväznom nariadení č.8/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby
a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Zborov

