Obecné zastupiteľstvo na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
pre územie obce Ovčiarsko

úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce Ovčiarsko.
§1
Predmet a pôsobnosť
1. Úhrada za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce:
a) Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu
§2
Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu
1. Pre organizácie, strany a hnutia z iných obcí za účelom poriadania tanečných zábav,
svadobných hostín sa určuje jednorázovo
Poplatok vo výške zimné aj letné obdobie
150,– €
Pri svadobných hostinách sa určuje poplatok za zapožičanie inventáru kuchynky
a sporákov
20,– €
2. Pre občanov z obce Ovčiarsko, za účelom poriadania svadobných hostín sa určuje
poplatok za prenájom vo výške
Poplatok za zapožičanie inventáru kuchynky a sporákov sa určuje vo výške

50,– €
20,– €

3. Pre poriadanie pohrebných hostín po občanovi s trvalým pobytom v Ovčiarsku sa poplatok
za prenájom priestorov KD neurčuje.
Účtuje sa len poplatok za spotrebovanú vodu, elektrickú energiu, plyn, zapožičané obrusy.
Za zapožičanie riadov sa účtuje jednorázový poplatok
5,– €
4. Pre poriadanie rodinných osláv, jubilejných osláv občanom s trvalým pobytom v obci
Ovčiarsko sa určuje poplatok za prenájom vo výške
- za sálu
50,– €
- za zasadačku
25,– €
Za zapožičanie riadov sa určuje jednorázový poplatok
5,– €
5. Pre poriadanie akcií spoločenským a športovým klubom Obce Ovčiarsko sa poplatok
za prenájom neurčuje.
Určuje sa len poplatok za spotrebovanú vodu, elektrickú energiu, plyn, zapožičané obrusy.
Za zapožičanie riadov sa určuje jednorázový poplatok
5,– €
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6. Pre poriadanie rodinných osláv, jubilejných osláv občanom z iných obcí sa určuje poplatok
- za sálu
150,– €
- za zasadačku
100,– €
Za zapožičanie riadov sa určuje jednorázový poplatok
5,– €
7. Za krátkodobý prenájom sály alebo zasadačky na krátkodobé podujatia (schôdza,
výstavná akcia) pre cudzie právnické alebo fyzické osoby
Za prenájom stolov 0,50 €/kus
Za prenájom stoličiek 0,30 €/kus
8. Riady a kotly na varenie gulášu do domácnosti pre občanov z obce sa budú
zapožičiavať za poplatok vo výške
9. Za zapožičanie 1 súpravy na sedenie (1 stôl + 2 lavice) sa určuje poplatok
vo výške

20,– €

10,– €
5,– €

10. Pri znehodnotení (stolov, lavíc) alebo rozbití riadov z kuchynky KD
sa určuje 100 % prirážka k nákupnej cene.
11. Za použitie obrusov z kultúrneho domu sa určuje poplatok za 1 ks použitého
obrusa

1,– €

12. Poplatok za vodu:
Discotéky, zábavy
Svadobné hostiny, kary, rodinné oslavy

7,– €
3,– €

paušál
paušál

13. Poplatok za elektrickú energiu skutočne spotrebované kWh, podľa odpisov na elektromeri.
Sadzba za spotrebované kWh sa bude účtovať podľa takej tarify, ako nám v tom čase
budú účtovať SSE.
§3
Úhrada
1. Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme v hotovosti do pokladne obce Ovčiarsko.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním stanovených úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce vykonáva hlavný kontrolór obce.
2. Výšky úhrad schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ovčiarsku dňa 22.01.2016, uznesením č.
7/2016.
V Ovčiarsku dňa 22.01.2016
Darina Ninisová
starostka obce
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