Obec Liesek v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 1/2018
o poplatkoch za úkony konania správnych orgánov obce, ktoré nie sú predmetom
sadzobníka správnych poplatkov, ale majú charakter správnych poplatkov;
o poplatkoch za prenájom kultúrneho domu;
o poplatkoch za služby poskytované občanom
Článok I
Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie.

Článok II
Poplatky sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu
konania.

Článok III
Ak poplatky nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví.

Článok IV
Sadzobník poplatkov:










Potvrdenie, oznámenie, súhlas a vyjadrenie obce mimo zákona správnych poplatkov
5,00 Eur
Smaltovaná tabuľka súpisného čísla pre budovy
2,00 Eur
Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase
o v pracovný deň ( v čase o 10:00 h a o15:00 h )
2,00 Eur
o v deň pracovného pokoja – iba mimoriadne hlásenie
5,00 Eur
Prenájom KD na uskutočnenie tanečnej zábavy
300 + 500 Eur záloha
Prenájom KD na uskutočnenie plesu
120,- Eur
Prenájom KD na uskutočnenie svadobnej zábavy
120,- Eur
Prenájom prisália KD – školenie, schôdze, prezentácie
15,- Eur/hodina





























Prenájom prisália KD- kar, oslava
60,- Eur
Prenájom sály KD – školenia, schôdze, prezentácie
20,- Eur/hodina
Prenájom sály KD – kar, oslava
80,- Eur
Prenájom priestorov – v bývalej čajovni v KD
v bývalej MŠ: Združenie zdravotne postihnutých Oravy
50,- Eur/deň
Prenájom sály KD – predajná akcia
250,- Eur
Prenájom vestibulu KD – predajná akcia
100,- Eur
Prenájom prisália pri súčasnom prenájme vestibulu
30,- Eur
Upratovanie po tanečnej zábave
100,- Eur
Upratovanie po svadobnej zábave, plese
50,- Eur
Zapožičiavanie riadov a obrusov
o komplet nad 100 ks
20,-Eur
+ obrusy
5,- Eur
o čiastočne do 100 ks vrátane z každého druhu
10,- Eur
+ obrusy
3,- Eur
Prenájom kuchyne pečenie
10,- Eur/deň
Náhrada poškodeného a zničeného riadu
nákupná cena
Spotreba plynu (kuchyňa)
aktuálna cena
Spotreba elektrickej energie (kuchyňa)
aktuálna cena
Pranie obrusov podľa veľkosti
0,60 Eur/ks
0,70 Eur/ks
0,80 Eur/ks
Traktobáger – obyvatelia
20,- Eur/hodina + 0,50 Eur/km
Traktobáger – podnikatelia a ostatní záujemci
25,- Eur/hodina + 0,85 Eur/km
Prenájom žaby, vybračná noha
10,- Eur/hodina
Rúra 30
15,- Eur/ks
Rúra 50
20,- Eur/ks
Kopírovanie
0,10 Eur/strana
Tlač – čiernobiela
0,10 Eur/strana
Tlač – farebná
0,70 Eur/strana
Kuka nádoba
podľa aktuálnej ceny faktúry

Článok V
1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Liesku
č. 311/2018 dňa 27. 04. 2018
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce
Liesek. Dňom účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť nariadenie č. 4/2011
V Liesku, dňa 30. 04. 2018
Ing. Martin Dreveňák
starosta obce

