Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka vydáva

Cenník poplatkov za prenájom nebytových priestorov a služby
poskytované Obecným úradom v Jablonke

§1
Prenájom Kultúrneho domu v Jablonke
(1) Sadzba poplatku za prenájom sály Kultúrneho domu v Jablonke je:
a/ občania s trv. pobytom v obci Jablonka
76 €
b/ občania s trv. pobytom mimo obce Jablonka
99 €
pričom doba prenájmu je určená na piatok, sobotu, nedeľu, v pondelok je
nájomca povinný odovzdať kľúče pracovníkovi Obecného úradu v Jablonke
a zaplatiť vypočítané nájomné. Za každý deň omeškania kedy nájomca na čas
nevráti kľúče mu bude vyrúbená pokuta 16 €
(2) Sadzba poplatku za prenájom vestibuly Kultúrneho domu v Jablonke je:
a/ rôzne akcie 17 €
b/ kar
10 €
pričom doba prenájmu je určená na piatok, sobotu, nedeľu. V pondelok je
nájomca povinný odovzdať kľúče pracovníkovi Obecného úradu v Jablonke
a zaplatiť vypočítané nájomné. Za každý deň omeškania kedy nájomca na čas
nevráti kľúče mu bude vyrúbená pokuta – 16 €
(3) Okrem poplatku za prenájom nájomca zaplatí:
- skutočne spotrebované palivové drevo v cene 30 €,- Sk / m3
spotrebované uhlie v aktuálnych cenách
- skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa stavu elektromeru v cenách
platných v čase prenájmu
- skutočne spotrebovanú vodu podľa stavu vodomeru v cenách platných
v čase prenájmu
- náhradu mzdy kuriča vo vykurovacom období
20,- € sála + vestibula
10,- € vestibula
- aktuálnu cenu používaného inventára v prípade poškodenia alebo rozbitia
- poplatok za použitie lôžka v kultúrnom dome 1 € lôžko
(4) V prípade rezervácie sály kultúrneho domu sa vyberá poplatok vo výške
30 €. Tento je v prípade neuskutočnenia akcie nevratný.
§2
Prenájom obecnej chaty v Jablonke
(1) Sadzba poplatku za prenájom obecnej chaty je:
a/ prenájom na 1 noc
49 € / noc
b/ prenájom na 2 a viac nocí 33 € / noc
pričom doba prenájmu je vopred dohodnutá medzi nájomcom a prenajímateľom.
Nájomca je povinný odovzdať kľúče pracovníkovi Obecného úradu v Jablonke
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v dohodnutý deň a zaplatiť vypočítané nájomné. Za každý deň omeškania kedy
nájomca na čas nevráti kľúče mu bude vyrúbená pokuta 16 €.
(2) Okrem poplatku za prenájom nájomca zaplatí:
- poplatok za použitie lôžka v chate 1,65 € / lôžko
- skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa stavu elektromera a aktuálnej
ceny energie v čase prenájmu
- v cene nie je zahrnuté palivové drevo do krbu, obec odpredá v prípade záujmu 1
viazanicu dreva (cca 0,25 m3 v cene 8 € /
- aktuálnu cenu používaného inventáru v prípade poškodenia alebo rozbitia
(3) V prípade rezervácie chaty sa vyberá poplatok vo výške 20 € /. Tento je
v prípade neuskutočnenia akcie nevratný.
§3
Spoločné ustanovenia pre prenájom Kultúrneho domu v Jablonke a prenájom
obecnej chaty v Jablonke
(1) Spoločenské organizácie pôsobiace v Obci Jablonka sú oslobodené od poplatku
za nájom. Všetky ostatné poplatky ako za spotrebovanú elektrickú energiu, vodu,
palivové drevo, uhlie, použité lôžko a zničený alebo poškodený inventár si hradia
nájomcovia v plnej výške.
(2) Starostka obce môže poplatok za prenájom sály kultúrneho domu, vestibuly
kultúrneho domu a obecnej chaty znížiť, zvýšiť, či odpustiť organizáciám,
poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Jablonka a zamestnancom obce.
O znížení či odpustení poplatku bude informovať starostka obce obecné
zastupiteľstvo odôvodnením.
(3) Príjmy z prenájmu sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce.
§4
Prenájom areálu ihriska
(1) Sadzba poplatku za prenájom miestneho ihriska na športové účely a šatní je 25 €
/ deň.
(2) Okrem poplatku za prenájom nájomca zaplatí:
- skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa stavu elektromeru a aktuálnej
ceny energie v čase prenájmu
- skutočne spotrebovanú vodu podľa stavu vodomeru a aktuálnej ceny v čase
prenájmu
§5
Poplatky za ostatné služby
(1) Sadzby poplatkov za ostatné služby poskytované Obecným úradom v Jablonke
sú:
a/ zapožičanie tenisových rakiet
0,70 € / deň
b/ zapožičanie plaťáku
3,00 € / hodina
c/ zapožičanie prívesného vozíka
1,50 € / hodina
d/ vyžínanie s krovinorezom
5,50 € / hodina
+ DPH
e/ kosenie s malou kosačkou
6,90 € / hodina
+ DPH
f/ kosenie priekop so závesnou kosačkou 25,00 € /hodina
+ DPH
g/ práca s multikárou - manipulácia
5,60 € / hodina
+ DPH
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cena za 1 km jazdy
h/ práca s traktorom - manipulácia
cena za 1 km jazdy
prístavné kilometre
i/ kopírovanie - 1 strana A4
obojstranne
1 strana A3
j/ vyhlásenie v miestnom rozhlase
vyhlásenie v miestnom rozhlase +

0,50 € / km
6,00 € / hodina
1,00 € / km
0,70 / km
0,10 €
0,15 €
0,15 €
1,65 €

vyhlásenie blahoželania a pohrebu

+ DPH
+ DPH
+ DPH
+ DPH

zdarma

§6
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto cenníku poplatkov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Jablonka
a to dňa 4. 4. 2007.
(2) Zmeny a doplnky tohto cenníka poplatkov schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce
Jablonka.
(3) Tento cenník poplatkov nadobúda účinnosť dňom 5. 4. 2007.

Ceny boli prepočítané konverzným kurzom 30,126.

Anna Cigáneková
starostka obce
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