Cenník služieb Obecného úradu v Lehôtke pod Brehmi

Obecné zastupiteľstvo obce Lehôtka pod Brehmi sa uznieslo na taxatívnych výškach
poplatkov za služby Obecného úradu

Čl. 1
Obecný úrad v Lehôtke pod Brehmi poskytuje tieto služby:
a) vyhlasovanie relácií v miestnom rozhlase
b) práce obecným malotraktorom, multikárou
c) zapožičiavanie brúsky na parkety
d) poskytnutie priestorov kultúrnych, klubových a športových zariadení
e) zhotovovanie fotokópií, tlač EL a LV, použitie faxu

Čl. 2
Vyhlasovanie relácií v miestnom rozhlase
1) Sadzba poplatku je 3,50 € za jednu reláciu alebo oznam.
2) Za obsah relácie nezodpovedá Obecný úrad.

Čl. 3
Práce obecným malotraktorom, multikárou
1) Sadzba poplatku za použitie malotraktora s príslušenstvom a multikáry je 7 € za jednu
hodinu.
- čas použitia sa počíta odvtedy ako malotraktor, multikára opustí miesto
garážovania a končí odstavením do garáže.
- v sadzbe sú zahrnuté mzda vodiča a PHM.
Čl. 4
Zapožičiavanie brúsky na parkety
1) Poplatok za brúsku na parkety je 5 € na jeden deň prevádzky.

Čl. 5
Poskytnutie priestorov kultúrnych, klubových a športových zariadení
1) pri príležitosti usporiadania karu sa platí:
Priestor kultúrneho domu
Sála
Vestibul

Zimné obdobie v €
17,00
9,00

Letné obdobie v €
10,00
5,00

2) pri príležitosti rodinnej oslavy sa platí:
Priestor kultúrneho domu
Sála
Vestibul

Zimné obdobie v €
33,00
17,00

Letné obdobie v €
17,00
10,00

Žiadateľ je povinný dať priestory kultúrneho domu do pôvodného stavu bezodkladne.
3) pri príležitosti usporiadania svadby, diskotéky, zábavy sa účtuje za kultúrny dom 50 €
v letnom období a 100 € v zimnom období. Žiadateľ je povinný dať priestory
kultúrneho domu a vonkajšie priestory do pôvodného stavu bezodkladne.
4) pri použití bufetu na podnikateľskú činnosť – predaj, sa platí jednorazový poplatok
33 €.
Žiadateľ je povinný dať priestory bufetu po použití do pôvodného stavu bezodkladne.
5) pri použití klubu kultúrneho domu na iné účely ako schôdzková činnosť sa platí
poplatok nasledovne: pri usporiadaní rodinnej oslavy, reklamno-propagačnej
prezentácie výrobkov spojenej s predajom atď., sa platí 17,00 € v zimnom období,
10 € v letnom období.
Žiadateľ musí dať priestory klubu a priľahlé vonkajšie priestory do pôvodného stavu.

Žiadateľ musí písomne požiadať Obecný úrad o poskytnutie priestorov.
6) pri použití svadobky sa platí nasledovne:
- pri počte stolovníkov do 25 ľudí sa platí 3,00 €
- pri počte stolovníkov od 25 do 50 ľudí sa platí 8,00 €
- pri počte stolovníkov nad 50 ľudí sa platí 17,00 €
7) poplatok za použitie šatní a ihriska TJ na jeden futbalový zápas je 33 €
- poplatok za šatne TJ sa stanovuje na 10 €
- poplatok za ihrisko TJ sa stanovuje na 23 €
- pri usporiadaní gulášpartie sa platí jednorázový poplatok za ihrisko a šatne
17,00 €
Žiadatelia po použití ihriska a šatní sú povinní sa osobne prihlásiť na obecnom úrade.

Čl. 6
Zhotovovanie fotokópií, tlač EL a LV, použitie faxu
1) poplatok za vyhotovenie fotokópie na kopírovacom prístroji je nasledovný:
- za 1 ks A4 formát je poplatok 0,08 €
- pri dodaní vlastného papiera za 1 ks A4 formát je poplatok 0,05 €
2) poplatok za použitie faxu, je za 1 stránku 0,70 €

Čl. 7
Splatnosť služieb
Služby Obecného úradu sú splatné ihneď alebo najneskôr do troch dní po použití zariadenia.

Tento cenník služieb nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016
Prejednané v Obecnom zastupiteľstve dňa 27.11.2015
Schválené uznesením č. ....................

Ing. Juraj Zaťko
starosta obce

