O B E C  U H O R S K É

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2011
o cenách
služieb poskytovaných obcou Uhorské na rok 2011

Čl.1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje výšku cien služieb poskytované obcou Uhorské na rok 2011 v súlade s §6 odst. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre obec Uhorské.

Čl. 2
Ceny služieb

Názov služby						množstvo		cena v Eurach

Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase:
pre obyvateľa s trvalým pobytom v obci Uhorské
1 krát				1,16
pre živnostníka, podnikateľa, právny subjekt so sídlo v obci Uhorské
1 krát				1,16
pre ostatných					1 krát				3,31

Prenájom priestorov v miestnom kultúrnom dome a obecnom úrade:
Fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Uhorské, občianske združenia a podnikateľské subjekty zo sídlom v obci Uhorské.
Veľká sála - bez vykurovania			za1 hod.			5,00
s vykurovaním			za 1 hod.			10,00
Mala sála - bez vykurovanie			za 1 hod.			3,30
s vykurovaním			za 1 hod			5,00
Ostatní 
Veľká sála - bez vykurovania			za1 hod.			6,70
s vykurovaním			za 1 hod.			11,60
Mala sála - bez vykurovanie			za 1 hod.			3,30
s vykurovaním			za 1 hod			6,70 

Zasadačka obecného úradu				za 1 hod.			3,30
Obradná miestnosť- bez vykurovania		za 1 hod.			3.30
			s vykurovaním		za 1 hod.			6,00

Úľavy:
Občianske združenia so sídlom v obci Uhorské, neplatia nájom za použitie za schôdzovú činnosť. Ak budú tieto subjekty organizovať spoločenské akcie /zábavy, plesy , diskotéky a pod./ s vyberaním vstupného, tak zaplatia skutočné náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a dodané palivo na vykurovanie.
Za prenájom sa neplatí ak ide o organizovanie charitatívnych akcií.

Prenájom hnuteľného majetku obce:
stolička						l ks				0,16
stôl							l ks				0,33
miešačka na betón				do 24 hod			6,63
zvárací agregát					do 24 hod			3,31
nabíjačka akumulátorov				do 24 hod			3,31
kalové čerpadlo /vytiahnutie vody zo studne/					3,31
veľkoobjemový kontajner							3,31

Za kalové čerpadlo a veľkoobjemový kontajner sa neplatí ak sa použije pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy.

Prenájom vozidla AVIA 31 vyklápač:
obyvateľ obce Uhorské				za 1 km			0,58 
ostatní /živnostník, podnikateľ, právny subjekt, občan bez trvalého pobytu/
za l km				0,66

Prenájom vozidla obec neposkytuje pre účely ťažby štrku a piesku z miestnych potokov. 

Kopírovanie
jedna strana					1 ks				0,10
dvoj strana					1 ks				0,16

Miestna knižnica
Výpožička kníh z miestnej knižnice			1 ks				0,06
Zápis do miestnej knižnice								0,33

Cena za dodávku pitnej vody /vodné/		1 m3				0,750

Cena odvedenie na čistenie odpadových vôd v ČOV /stočné/ l m3 		0,750

Čl. 3
Všeobecné ustanovenia

Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva. č. 3 /2011 zo dňa 19.1.2011.
Účinnosť tohto nariadenia nadobúda účinnosť dňom 7.2.2011

Jozef Sakala
starosta obce

Zverejnené:  20.1.2011

