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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. 4/2015 
 

 

O MIESTNYCH POPLATKOCH ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU DÚBRAVKA 

 

 

ČLÁNOK I. 

 

V obci Dúbravka sa týmto nariadením ustanovujú tieto druhy poplatkov: 
 

A. Poplatky na užívanie kultúrneho domu 

B. Poplatok za oznam v MR  

 

ČLÁNOK II. 

 

Poplatok za užívanie kultúrneho domu. 

 

 

1. Pre občanov obce: 

  Za prenájom kultúrneho domu na usporiadanie svadby 

- v letnom období.......................................................................   90,- € 

- v zimnom období .....................................................................                170,-€ 

- za zapožičanie riadu podľa cenníka , pri nevrátení riadu je zvýšenie o 50 % z pôvodnej ceny 

 

- pri polovičnej svadbe / hlavná svadobná hostina sa nekoná v sále KD/ a pri usporiadaní 

rodinných osláv a krstín 

 - v letnom období ........................................................................................................  50,- € 

- v zimnom období ........................................................................................................       90,- € 

- za zapožičanie riadu podľa cenníka , pri nevrátení riadu je zvýšenie o 50 % z pôvodnej ceny 

 

- za kár v letnom období ..............................................................................................   20,- € 

 v zimnom období ................................................................ .............................        30,- € 

 

 

 

 



2. Pre cudzích občanov: 

  Za prenájom kultúrneho domu na usporiadanie svadby 

- v letnom období.......................................................................   120,- € 

- v zimnom období .....................................................................                 200,- € 

- za zapožičanie riadu podľa cenníka , pri nevrátení riadu je zvýšenie o 50 % z pôvodnej ceny 

     - 2- 

-pri polovičnej svadbe / hlavná svadobná hostina sa nekoná v sále KD/ a pri usporiadaní 

rodinných osláv a krstín 

 

- v letnom období ........................................................................................................  50,- € 

- v zimnom období ........................................................................................................       90,- € 

- za zapožičanie riadu podľa cenníka , pri nevrátení riadu je zvýšenie o 50 % z pôvodnej ceny 

 

 

 

3.Ostatné krátkodobé akcie .................................................................... ...................      20,- € 

/ polit.strany, prezentácia výrobkov a služieb do 2 hodín/ 

Každá ďalšia začatá hodina  ..........................................................................................      10,-€ 

 

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

                                                                         čistiarne             

            

 

ČLÁNOK III. 

 

 

ZA OZNAM V MR   

 

Za oznam v miestnom rozhlase............................................................ .................... 5,- € 
 

 

 

 

ČLÁNOK IV. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Týmto VZN sa ruší nariadenie obce č. 4/20122008 

 

Na tomto VZN sa uznieslo OZ v Dúbravke dňa  13.12.2015 

 

Toto nariadenie obecného zastupiteľstva nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016 

 

 

 

V Dúbravke dňa 13.12. 2015 

 

MVDr. Miroslav Eľko 

starosta obce 

 

 

 


