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Obecné zastupiteľstvo v Dúbravke podľa §6 a § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dúbravka toto

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNE NARIADENIE
č. 4/2012
O POPLATKOCH ZA PRACOVNÉ ÚKONY VYKONANÉ OBECNÝM ÚRADOM
V DÚBRAVKE

ČLÁNOK I.
V obci Dúbravka sa týmto nariadením ustanovujú tieto druhy poplatkov za pracovné úkony:
A. Poplatky na užívanie kultúrneho domu
B. Cintorínske poplatky
C. Poplatok za oznam v MR
D. Za vydanie potvrdenia
E. Za oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a stavebnej úpravy
ČlÁNOK II.
Poplatok za užívanie kultúrneho domu.

1. Pre občanov obce:
- za prenájom sály /leto, zima/.....................................................................................
- za zapož.riadu podľa cenníka , pri nevrátení riadu je zvýšenie o 50 % z pôvod.ceny
- skutočné náklady za plyn a elek.energiu
- pri polovičnej svadbe :1/2 t.j.....................................................................................
- za kár v letnom období ..............................................................................................
v zimnom období ................................................................ .............................

85 €

45 €
20 €
30 €

2. Pre cudzích občanov:
- za prenájom sály /leto, zima/......................................................................................
100 €
- za zapož.riadu v cenách platných od 1.1.1997, pri nevrátení riadu je zvýšenie o 50 % z
pôvod.ceny
− skutočné náklady za plyn a el.energiu

- 2 - pri polovičnej svadbe:1 /2 t.j. .................................................................... ................

50 €

3.Ostatné krátkodobé akcie .................................................................... ......................
/ polit.strany, prezentácia výrobkov a služieb do 2 hodín/

20 €

4. Poplatok za vypranie obrusov ........................................................................... podľa ceny
čistiarne

ČLÁNOK III.

CINTORÍNSKE POPLATKY
Za údržbu cintorína .................................................................... ..............................

3,50 €

ČLÁNOK IV.
ZA OZNAM V MR
Za oznam v miestnom rozhlase............................................................ ....................

5,0 -€

ČLÁNOK V.
ZA VYDANIE POTVRDENÍ a OZNÁMENÍ K OHLÁSENIU DROBNEJ STAVBY
Za vydanie potvrdenia / okrem potvrdenia o trvalom pobyte/ poplatok .....................
1,0 €
Za vydanie oznámenia k ohláseniu drobnej stavby a stavebnej úpravy ............................ 3,50 €

ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Týmto VZN sa ruší nariadenie obce č. 2/2008
Na tomto VZN sa uznieslo OZ v Dúbravke dňa 12.12.2012
Toto nariadenie obecného zastupiteľstva nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

V Dúbravke dňa 12.12.2012
Andrej Bajužík
starosta obce

