OBEC

VEĽKÉ LOVCE

Cenník služieb poskytovaných obcou Veľké Lovce

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Lovce v zmysle § 11 ods. 3 zákona č 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto cenníku za služby
poskytované obcou Veľké Lovce:
I.
Prenájom priestorov kultúrneho domu (KD)
1. Výška poplatkov sa stanovuje nasledovne:
 Základná sadzba za prenájom priestorov KD:
10,- EUR/1 hodina
 Priestory KD na svadobnú hostinu, tanečnú
zábavu a pod.:
50,- EUR/podujatie +
náklady za spotrebu elektrickej energie počas
výpožičnej doby (skutočne spotrebované kW x
platná cena za 1 kW).


2.

Priestory a základné vybavenie kuchyne KD („horná“)
Kuchynské zariadenia a jedálenské súpravy

5,- EUR/deň
podľa prílohy č. 2

V čase vykurovacieho obdobia sa základné sadzby za použitie priestorov KD podľa
bodu 1. zvyšujú o 50%

3. Od poplatkov podľa bodu 1. a 2. sú oslobodené:
 Miestne záujmové organizácie a občianske združenia pri vykonávaní činnosti
nekomerčného charakteru
 Miestne organizácie politických strán a hnutí ako aj miestni nezávislí politickí
kandidáti pri organizovaní volebnej kampane, schôdzovej činnosti a pod.
 Iné podujatia osvetového a nekomerčného charakteru

II.
Použitie priestorov domu smútku a cintorínske poplatky:
1. Výška poplatkov sa stanovuje nasledovne:
 za použitie obradnej siene k pietnemu aktu
3,- EUR/1 obrad
 za použitie chladiarenského zariadenia
7,- EUR
 za prepožičanie miesta pre hrob
(bez ohľadu na vek zomretého) na dobu 10 rokov
5,- EUR
 na obnovu užívacieho práva na miesto pre hrob
(bez ohľadu na vek pochovanej osoby) na dobu 10 rokov:
a)
detský hrob
5,- EUR
b)
jednohrob
10,- EUR
c)
dvojhrob
20,- EUR
d)
trojhrob
30,- EUR
e)
urna
10,- EUR
2

poplatok za hrobku za každý začatý m podľa pôdorysu
zaberajúceho plochu pohrebiska na dobu 10 rokov
5,- EUR
III.
Za služby miestneho rozhlasu:
1. Výška poplatkov sa stanovuje nasledovne:

za každú reláciu miestneho rozhlasu

3,- EUR

2. Od poplatkov podľa bodu 1. sú oslobodené:

rozhlasové relácie vysielané pre školské a zdravotnícke zariadenia pri oznamovaní
informácií obecného charakteru

relácie obecného úradu

relácie o hlásení strát a nálezov
IV.
Za použitie kopírovacieho stroja:
1.

Výška poplatkov sa stanovuje nasledovne:
za 1 stranu formátu A4

za obojstrannú kópiu formátu A4

za 1 stranu formátu A3

za obojstrannú kópiu formátu A3


0,10 EUR
0,15 EUR
0,20 EUR
0,30 EUR

V.
a) Dňom účinnosti tohto Cenníka služieb poskytovaných obcou Veľké Lovce sa ruší
Cenník služieb poskytovaných obcou Veľké Lovce, ktorý bol schválený uznesením z
ustanovujúceho obecného zastupiteľstva G,12 dňa 10.12.2010.
b) Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Lovce tento Cenník služieb poskytovaných obcou
Veľké Lovce schvaľuje Uznesením č. IV/2016.
c) Cenník služieb poskytovaných obcou Veľké Lovce nadobúda platnosť dňom schválenia
obecným zastupiteľstvom a účinnosť nadobúda dňom 01.11.2016
Vo Veľkých Lovciach, dňa 31.11.2016

Ing. Libor K r á ľ, v. r.
starosta obce

Príloha č. 1
Poplatok za zapožičanie kuchynského zariadenia a jedálenských súprav
Názov

Poplatok na
1deň

Názov

Poplatok na
1 deň

Nerez. lyžica

0,02 € / 0,50 Sk Doska na mäso

0,17 € / 5,-Sk

Nerez. vidlička

0,02 € / 0,50 Sk Varecha drevená - malá

0,07 € / 2,-Sk

Nerez. nôž

0,02 € / 0,50 Sk Vývrtka

0,07 € / 2,-Sk

Nerez.káv.lyžička

0,02 € /0,50 Sk Otvárač - veľký

0,10 € / 3,-Sk

Pohár 1 dcl

0,03 € / 1,- Sk Otvárač na fľaše

0,03 € / 1,-Sk

Pohár 2 dcl

0,03 € / 1,- Sk Kliešťový držiak

0,17 € / 5,-Sk

Kalíšok

0,03 € / 1,- Sk Výberka zátok

0,10 € / 3,-Sk

Šálka biela

0,07 € / 2,- Sk Džbán na víno

0,17 € / 5,-Sk

Miska kompótová

0,03 € / 1,- Sk Košík na chlieb

0,07 € / 2,-Sk

Miska bowle

0,03 € / 1,- Sk Lievik

0,03 € / 1,-Sk

Miska kompótová biela 0,03 € / 1,- Sk Cedník

0,10 € / 3,-Sk

Solnička

0,03 € / 1,- Sk Strúhadlo na syr a uhorky 0,17 € / 5,-Sk

Misa polievková

0,17 € / 5,- Sk Strúhadlo kombinované

0,17 € / 5,-Sk

Misa oválna

0,17 € / 5,- Sk Nožnice na hydinu

0,17 € / 5,-Sk

Misa okrúhla

0,17 € / 5,- Sk Kuchynský nôž

0,17 € / 5,-Sk

Misa šalátová

0,17 € / 5,- Sk Vidlička na mäso

0,17 € / 5,-Sk

Váza veľká

0,17 € / 5,- Sk Strúhadlo

0,17 € / 5,-Sk

Váza malá

0,03 € / 1,- Sk

Naberačka nerez.

0,10 € / 3,- Sk

Tanier hlboký

0,10 € / 3,- Sk

Tanier plytký

0,10 € / 3,- Sk

Tanier dezertný

0,10 € / 3,- Sk

Pohár prípitkový

0,07 € / 2,- Sk

Podnos na stopke

0,07 € / 2,- Sk

Podnos farebný

0,07 € / 2,- Sk

Podnos s ušami

0,17 € / 5,- Sk

Obrus biely

0,83 € / 25,- Sk

Utierky

0,33 € / 10,- Sk

Odkvapkávač na taniere 0,03 € / 1,- Sk
Poznámka: Pri zapožičaní nerezového príboru a tanierov – minimálny počet zapožičaných
kusov je 10 z každého druhu

Príloha č. 2

P r e h ľ a d o nájomnom a poplatkoch už doteraz schválených VZN alebo uznesením OZ
V zmysle VZN č. 1/2015 čl.2, bod 6- nájomné na trhovisku :
-nájomné za prenajatú plochu na trhovisku je 5,00 €/deň/akcia
-prenajatie stola pred budovou č.99 je 1,00 €/stôl/deň.
-domáci obyvatelia s trvalým pobytom sú od nájomného oslobodení
V zmysle VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia
a)za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb /mimo trhoviska/ 1,00 €/m2 /deň
b)za prevádzkovanie lunaparkov, cirkusu a iných atrakcií 0,034 €/m2 /deň
c)za umiestnenie stavebného zariadenia /lešenie, miešačka a pod. na dohodnutú a povolenú dobu
podľa rozsahu stavby a umiestnenie inej skládky (stavebný materiál a drevo/ sa stanovuje sadzba
dane po piatich dňoch umiestnenia 0,50 €/m2 /deň
Iné poplatky:
V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. I/2013 bod A, č.13
-poplatok za likvidáciu domových splaškov prostredníctvom stokovej siete
-stočné vo výške 0,40 €/m3
-poplatok za uloženie odpadových vôd na ČOV vo výške 0,17 €/m3
V zmysle VZN č.3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb
-cena jedného obeda pre poberateľov invalidného a starobného dôchodku je 1,20 €.

