OBEC IGRAM

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Igram
o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
č. 2/2019

V Igrame, dňa

Vypracoval:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Igram
o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
č. 2/2019
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia obce
(1)

Obec Igram v rámci starostlivosti o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosti o potreby
svojich obyvateľov poskytuje na svojom území služby. V súvislosti s poskytovaním služieb podľa
predchádzajúceho obci vznikajú náklady, ktorých náhrada je predmetom poplatkov za tieto
služby.

(2)

Služby poskytované obcou Igram a poplatky za tieto služby sú predmetom tohto všeobecne
záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“).
II. ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§2
Služby

(1)

Obec Igram poskytuje na svojom území nasledovné služby:
a)
nájom kultúrneho domu a jeho inventáru
b)
nájom trhového miesta,
c)
vyhlásenie v obecnom rozhlase,
d)
fotokopírovanie,
e)
nájom hrobového miesta.
f)
nájom lešenia a miešačky
III. ČASŤ
SLUŽBY A POPLATKY
§3
Nájom kultúrneho domu

(1)

Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým aj právnickým osobám za účelom:
a)
spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, zábava, kar apod.)
b)
pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia apod.),
c)
prenájom na cvičenie

(2)

Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu za účelom šírenia myšlienok podporujúcich , fašizmus,
rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu.

(3)

Záujem o nájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom
úrade, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu.

(4)

Poplatky za nájom kultúrneho domu pre obyvateľa s trvalým pobytom na území obce sú:
a)
100 €- svadba, oslava s používaním kuchyne
b)
20 €- schôdze,
c)
50 €- kar
d)
50 € prvá hodina, každá začatá hodina 30 € - prezentácie, školenie, predaj výrobkov
e)
10 €/hodina cvičenie
f)
k všetkým akciám sa prirátava spotreba energií , 20 € odpad a pri zapožičaní
obrusov 3 €/ks

(5)

Poplatky za nájom kultúrneho domu pre obyvateľa bez trvalého pobytu na území obce sú:
a)
150 €- svadba, oslava s používaním kuchyne
b)
80 €- kar
c)
50 € prvá hodina, každá začatá hodina 30 € - prezentácie, školenie, predaj výrobkov
d)
k všetkým akciám sa prirátava spotreba energií , 20 € odpad a pri zapožičaní
obrusov 3 €/ks

(6)

Poplatky vyberá obecný úrad spravidla po ukončení nájmu. Pred začatím nájmu treba zaplatiť
zálohovú platbu 50% podľa druhu akcie.
§4
Nájom trhového miesta

(1)

Obec poskytuje nájom trhového miesta na ambulantný predaj podľa schváleného Trhového
poriadku.

(2)

Záujem o nájom trhového miesta oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na
obecnom úrade.

(3)

Poplatky za nájom trhového miesta sú: 2€

(4)

Poplatky vyberá obecný úrad pred poskytnutím nájmu.
§5
Vyhlásenie v obecnom rozhlase

(1)

Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách miestnych
podnikoch, o športových a kultúrnych podujatiach, o akciách poriadaných obcou.

(2)

Záujem o vyhlásenie v obecnom rozhlase oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na
obecnom úrade, spravidla aspoň 1 deň pred dňom vyhlásenia.

(3)

Poplatky za vyhlásenie v obecnom rozhlase sú: 2€,

(4)

Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom úrade.
§6
Fotokopírovanie

(1)

Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie dokumentov.

(2)

Poplatky za fotokopírovanie - každá strana :čiernobiela A4 0,07 €, farebné kópie A4 0,10 €,
formát A3 +0,05 €

(3)

Poplatky vyberá obecný úrad ihneď po fotokopírovaní.
§7
Nájom hrobového miesta

(1)

V zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Igram

(2)

Poplatok za jednohrob je 2,00 € , za dvojhrob je 3,00 €, za trojhrob je 4,00 €

(3)

Výber poplatku v zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Igram
§8
Nájom lešenia , miešačky a pódium

(1)
(2)

Obec poskytuje nájom lešenia a miešačky v cene 5€ za prvý deň, za každý ďalší deň 2€.
Obec pódium prenajíma na kultúrnospoločenské podujatia v cene 100€/akcia bez dopravy.

IV. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
Platnosť a účinnosť

Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Igram dňa : 12.12.2019
Toto VZN bolo vyvesené na obecnú tabuľu dňa : 13.12.2019
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2020
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. službách poskytnutých
obcou a poplatkoch za tieto služby. 1/2017

Peter Holek, v.r.
starosta obce

