VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 12/ 2017
o miestnych úhradách
za poskytované služby obcou PORÚBKA.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Úhrady
za poskytované služby obcou PORÚBKA.
§ 1
(1) Predmetom úhrad sú služby obce Porúbka pre občanov nachádzajúcich sa
v obci bez ohľadu na trvalý pobyt. /Ak občan nemá trvalý pobyt v obci
a sadzobník je iný , táto skutočnosť je potom zohľadnená v sádzobníku./

SADZOBNÍK CIEN /SLUŽIEB/
obce PORÚBKA
Položky:

základné sadzby :

1. Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy)
- za jeden oznam do 5 min.
- za viacero oznamov do 5 min.
- nad 5 min.
- za každé opakovanie oznamu

2,00 EUR
2,00 EUR
3,00 EUR
2,00 EUR

1. Prenájom nehnuteľných vecí (pozemky a nebytové priestory) – dlhodobý
A.
B.
-

Pozemkyna trhový predaj
v centre obce
ostatné
na podnikateľské účely
Nebytové priestory
v centre obce

C.Prejazdy po obecných cestách vozidlami nad 5 tón /
- Jeden prejazd

3,00 EUR/ hod.
17,00 EUR/1m2 na rok
10,00/1m2 na rok
27,00 EUR/1m2 na rok
20,00 EUR/1m2 na rok

3,00 EUR

-

Celodenné prejazdy
Tyždenné prejazdy
Mesačne prejazdy
Ročné prejazdy

30,00 EUR
100,00 EUR
500,00 EUR
1.500,00 EUR

obchodné, reprezentačné, kancelárske a ďalšie priestory podobných
úžitkových vlastností využívaných na podnikateľskú činnosť, herne
15,00/1m2 na rok
výrobné, dielenské, skladové a ďalšie priestory podobných úžitkových
vlastností a priestory využívané na poskytovanie služieb obyvateľom: napr.
kaderníctvo, holičstvo, pedikúra, manikúra, kozmetické služby, solárium, sauna,
fitnescentrum, a pod. 15,00/1m2 na rok
pohostinstvá a reštaurácie
15,00/1m2 na rok
ostatné provizória schody, chodby, sociálne zariadenia
7,00/1m2 na
rok
stánky na verejných priestranstvách
15,00 EUR /1m2 na rok
2. Prenájom hnuteľných vecí
-

zariadenie kuchynky (do 30 ks. z každej položky)
stolička
stôl

30,00 EUR
0,60 EUR/kus
1,70 EUR/kus

3. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový
kultúrny dom
svadba pre občanov s trvalým pobytom v obci
50,00 EUR
krstiny, promócie, jubileá pre občanov s trvalým pobytom v obci 35,00 EUR
svadba pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci
100,00 EUR
tanečné zábavy organizované občanmi s trvalým pobytom v obci 100,00EUR
ostatné
200,00 EUR
rôzne prezenčné aktivity
7,00 EUR/za 1 hod.
vo vykurovacom období t. j. október – marec sa sadzby uvedené v bode 4
zvyšujú
o ceny spotrebovaných energii.
- pohrebiny
0,00 EUR
použitie EK – domu nádeje na každý aj začatý deň
20,00 EUR
4. Kopírovacie služby
jednostranné (čierno – biele)
- obojstranné (čierno – biele)
- jednostranné (farebné)
- obojstranné (farebné)

0,07 EUR/strana
0,13 EUR/strana
0,17 EUR/strana
0,50 EUR/strana

5. Cintorínske poplatky
prenájom miesta na hrob na dobu 10 rokov

0,- €

7..

prenájom miesta na hrob na dobu 20 rokov
predĺženie na každých ďalších 20 rokov

Poplatky za úradné služby
- overenie podpisu
- overenie fotokópie -jedna strana
- vydanie potvrdenia

0,- €
0,- €

0,50 EUR
1,00 EUR
0,50 EUR

8.Poplatky za užívanie energií
- poplatok sa prepočíta na základe skutočnej spotreby krát aktuálna cena energií
stanovená SPP a Východoslovenskou energetikou. Obec si k výslednej sume pripočíta
manipulačný poplatok, ktorý tvorí 5% z celkovej fakturovanej sumy,
- pri jednorazovej akcii je poplatok splatný po ukončení akcie
- pri nájomnej zmluve je poplatok splatný podľa zmluvy.

Záverečné ustanovenia
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE, dňa 9.12.2016 uznesením č.
12/2017.
Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v PORÚBKE.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.
V PORÚBKE, dňa 9.12.2016
Ing. Milan Staš
starosta

