Poplatky za prenájom obecných zariadení a služby občanom v obci Tŕnie
Čl. 1
Cintorínske poplatky a užívanie DS
a) Nájom za hrobové miesto na dobu 10 rokov

10,00 €/jednohrob

b) Poplatok za Dom smútku Tŕnie

5,00 €/deň

c) Poplatok za Dom smútku Kašova Lehôtka, Budička

2,00 €/deň

Čl. 2
Poplatky za služby v KD
a) Občania obce Tŕnie – domáci občania
 sála KD

30,00 € + 20 €/deň za energie v zimnom vykurovacom období
+ 10 €/deň za energie v letnom období
0,20 €



svadobka



poškodenie inventáru

1,00 €/1kus



požičanie stolov a stoličiek

15,00 €



energia – plyn, elektrina

podľa skutočného odberu

b) Cudzí občania
 sála KD

70,00 € + 20 €/deň za energie v zimnom vykurovacom období
+ 10 €/deň za energie v letnom období



svadobka



poškodenie inventáru

1,00 €/1kus



požičanie stolov a stoličiek

20,00 €



energia – plyn, elektrina

podľa skutočného odberu

0,30 €

c) akcie v sále KD (reklamné akcie, reprezentačné a rôzne predajné akcie)


paušálne 5,00 €/hodina – minimálna sadzba



1 deň

60,00 €

Čl. 3
Oslobodenie od poplatku pri prenájme KD
Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy
kultúrneho a športového podujatia (napr. divadelné predstavenie), akcie organizované pre
obec a pomoc obci.
Oslobodený od poplatku je obecný úrad a akcie ním organizované, verejné zasadnutia
obecného zastupiteľstva, zasadnutia komisií a zasadnutia urbáru.
Čl. 4
Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
1. hlásenie v miestnom rozhlase

3,50 €

Čl. 5
Poplatok za overenie podpisov a listín
1. za overenie podpisu v zmysle zákona

2,00 €/1 podpis

2. za overenie listiny v zmysle zákona

2,00 €/1 strana

Čl. 6
Poplatok za zapožičanie kostýmov
a) domáci občania

1,00 €/kus

b) cudzí občania

4,00 €/kus

Poplatky za prenájom obecných zariadení a služby občanom boli schválené dňa 12.12.2018
Uznesením č. 12/2018 OZ v Tŕní. Týmto sa ruší Uznesenie č. 87/2016 OZ zo dňa 30.08.2016.
Uvedené poplatky platia od 01.01.2019.

V Tŕní, dňa 12.12.2018
Mgr. Martina Kubincová
starostka obce

