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SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

Obecné zastupiteľstvo v Ostrove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne
územie obce Ostrov a časť Malé Orvište toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2015

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou
Čl. I
A.

B.

Poplatok za vyhlásenie miestnym rozhlasom:
Sadzba v €:
a) Občania s trvalým pobytom v obci Ostrov
1,70 €
- straty a nálezy
1€
- podnikatelia s trvalým pobytom v obci Ostrov
3,40 €
b) Podnikatelia a občania z inej obce
5€
Kultúrny dom:
a) Jedáleň – oslava pre obyvateľov obce (4 dni)
80 €
b) Jedáleň – kar pre obyvateľov obce
(2 dni)
60 €
c) Veľká sála – kar pre obyvateľov obce (2 dni)
100 €
 Za každý ďalší deň prenájmu príplatok vo výške
30 €
 Cudzí + k základnému poplatku (bod a,b,c)
30 €
 Prenájom jedálne pre starostu obce, poslancov OZ bez poplatku
a zamestnancov obce 1 x ročne
 k výške poplatku sa pripočítava – elektrika, plyn,
vodné, stočné ( podľa aktuálnej sadzby)
 pred začatím akcie sa opíše stav na jednotlivých
meracích zariadeniach
Svadby, plesy, oslavy a podobné akcie
a) Veľká sála pre obyvateľov obce (6 dní)
180 €
b) Veľká sála pre cudzie osoby a PO (6 dní)
220 €
 Prenájom veľkej sály pre starostu obce, poslancov bez poplatku
OZ a zamestnancov obce 1 x ročne
 k výške poplatku sa pripočítava – elektrika, plyn,
vodné, stočné ( podľa aktuálnej sadzby)
 pred začatím akcie sa opíše stav na jednotlivých
meracích zariadeniach
V cene prenájmu je zapožičanie inventáru,
kuchynského riadu, prenájom kuchyne.
10 €/hod.
Prezentačné/predajné akcie - jedáleň:
20 €/hod.
Prezentačné/predajné akcie – veľká sála:
Kopírovanie:
- kópia A4 jednostranná, biela
- kópia A4 dvojstranná, biela

0,05
0,10
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SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU

Čl. II
(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa uznesením č..
(2) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrov –
Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou č. 1/2011 zo dňa 21.2.2011.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.05.2015.
V Ostrove dňa 27.3.2015.

............................................
Jozef Tkácz
starosta obce
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