Obecné zastupiteľstvo v Oravskom Podzámku na základe ust. § 6 ods.1 § 11 ods. 4 písm. g a v súlade s § 4
ods. 1, ods. 3 písm. a) a j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie obce Oravský Podzámok toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017
o úhradách za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

Čl. I.
(1) Upravuje sadzobník cien za služby
poskytované obcou Oravský Podzámok podľa
tohto VZN
(2) Toto VZN vydalo Obecné zastupiteľstvo
Obce Oravský Podzámok na svojom
zasadnutí dňa 26.04.2017
(3)Toto VZN ruší VZN č. 1/2013
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňom 15.05.2017

Mgr. Jozef Záhora
starosta obce

V Oravskom Podzámku 26.04.2017

Návrh tohto VZN bolo vyvesené dňa: 11.04.2017
Návrh tohto VZN bolo zvesené dňa: 26.04.2017

Úhrady za služby poskytované obcou Oravský Podzámok

platné od 15.05.2017
1. Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy, relácie)
- za jednu reláciu do 5 minút

základné sadzby
9,00 €

2. Prenájom
Predajný stánok obce od 01.05. do 30.09.
- v mesiacoch od 01.10. do 30.04.

3,50 € / deň
2,00 €/ deň

3. Kopírovacie služby
- A4 jednostranné
- A4 obojstranné
4. Cintorínske poplatky
- miesto za hrob /pri úmrtí/
rezervovanie miesta za hrob na dobu 10 rokov
- rezervovanie miesta za dvojhrob na dobu 10 rokov

0,07 €/ list
0,10 €/ list
30,00 € / 1 hrob-30 rokov
15,00 € / 1 hrob
30,00 € / 2 hrob

5. úhrada nákladov na sobášenie
- Štátny obrad – sobáš v priestoroch Oravského hradu
- Štátny obrad – sobáš v priestoroch obecného úradu/ iný matr.obvod/
- Štátny obrad – sobáš v priestoroch obecného úradu/matr. obvod Or.Podzámok/
- Štátny obrad – sobáš mimo priestorov obecného úradu

250,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €

6. Prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
Traktor CASE s vlečkou a vodičom pre občana obce (fyzická osoba)
za každú začatú hodinu
25,00€/1 hod.
Traktor CASE s priekopovým ramenom a mulčovacou hlavou s vodičom
za každú začatú hodinu
35,00 €/1 hod
Malotraktor MT 08.150 s vodičom pre občana obce (fyzická osoba)
za každú začatú hodinu
20,00 € /1 hod.
Štiepkovač za každú začatú hodinu
4,00 €/ 1 hod.
7. Poplatok za užívanie verejného priestranstva v obci od 01.01. – 30.04 a od 01.10. do 31.12.
- za motocykel
1,00 € / deň
- za osobné auto
5
3,00 €/ deň
- za osobné auto + príves
3,00 €/ deň
- za karavan
3,00 €/ deň
- za autobus
8,00 €/ deň
Poplatok za užívanie verejného priestranstva v obci od 01.05. – 30.09
- za motocykel
- za osobné auto
- za osobné auto + príves
- za karavan
- za autobus

1,50 € / deň
3,50 €/ deň
3,50 €/ deň
3,50 €/ deň
8,00 €/ deň

Poplatok za prenájom sály v Oravskom Podzámku
- svadba
- kar
- predajné akcie

100,- €
35,- €
120,- €

Poplatok za prenájom bývalej MŠ Dolná Lehota
- kary, stretnutia, predajné akcie

35,- €

V Oravskom Podzámku dňa 26.04.2017

Mgr. Jozef Z á h o r a
starosta obce

