Dodatok č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia č. 02 /2012 obce
Lúč na Ostrove
o zásadách hospodárenia s majetkom obce
Lúč na Ostrove
Poplatky obce Lúč na Ostrove
Úhrada za prenájom a prepožičanie miestností a príslušenstiev :
1. Za využívanie miestností kultúrneho domu a príslušenstiev na zábavné akcie,
oslavu výročia a jubilea, svadbu, poradu, prezentáciu a iné akcie, ktoré nemajú
humanitný a charitatívny charakter. Úhradu platí fyzická osoba a právnická osoba, na
ktorého žiadosť sa miestnosť a príslušenstvo prepožičiava.
Určená sadzba za využitie je :
a)
b)
c)
d)

pre obyvateľov s trv. pobytom v obci
pre fyz. a právnické osoby nebývajúci v obci
prenájom na predajné účely
prenájom na kar

70 EUR
100 EUR
20 EUR
zdarma

V období od 01.10. do 30.04 sa poplatok zvyšuje o 30 EUR.
e) taniere, príbory, poháre

0,75 EUR / osoba pre obyvateľov
s trvalým pobytom v obci
1,00 EUR / osoba pre FO a PO
nebývajúci v obci
e) obrusy
0,50 EUR / osoba pre obyvateľov
s trvalým pobytom v obci
0,75 EUR / osoba pre FO a PO
nebývajúci v obci
V prípade poškodenia, straty a zničenia zariadenia a príslušenstva prípadne iného majetku
obce zaplatí osoba, na ktorej žiadosť bola miestnosť vydaná, celkovú náhradu opravy
podľa škody vyčíslenej prenajímateľom.
2. Za prenájom kuchyne vo Veľkej Lúči pre obyvateľov s trv. pobytom 50 EUR, pre
fyz. osoby nebývajúci v obci 75 EUR paušálny poplatok
- režijné náklady elektrickej energie : podľa skut. odberu x cena v EUR/kWh
- režijné náklady zemného plynu: podľa skut . odberu x cena v EUR/m3
3. Za prenájom Spoločenského domu v Malej Lúči pre obyvateľov s trv. pobytom
50 UR pre fyz. osoby nebývajúci v obci 75 EUR paušálny poplatok
- režijné náklady elektrickej energie : podľa skut. odberu x cena v EUR/kWh
- režijné náklady zemného plynu: podľa skut . odberu x cena v EUR/m3

Poplatok za prenájom priestoru pri obecnom úrade
Prenájom na 3 hodiny
Prenájom na celý deň

5,00 EUR
15,00 EUR

Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase a prenájom verejného priestranstva na
predaj
1 relácia v miestnom rozhlase
Prenájom verejného priestranstva /max. 2 hodiny/

3,50 EUR
1,50 EUR

Ostatné služby
Kopírovanie 1 strany
Fax, email tuzemsko
Fax, email zahraničie
Smetná nádoba hliníková 110 l
Potvrdenie o trvalom /prechodnom/ pobyte
Potvrdenie o trvalom /prechodnom/ pobyte na PZ
Rozhodnutie o určení súpisného čísla
Ostatné potvrdenia

0,10 EUR
0,50 EUR
1,00 EUR
26,00 EUR
3,00 EUR
1,50 EUR
3,00 EUR
1,50 EUR

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku zostávajú v platnosti aj nezmenené časti
Všeobecne záväzného nariadenia obce Lúč na Ostrove o zásadách hospodárenia s majetkom
obce č.02/2012 schváleného dňa 18.01.2012.
Tento dodatok bol schválený dňa 11.12.2012
účinnosť 01.01.2013.

uznesením č. ........................ a nadobúda

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 12.12.2012
Zvesené :
Mgr, Ladislav Kiss v.r.
Starosta obce

