Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2022
o poplatkoch za služby a práce vykonávané Obcou Dubovica
Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v zmysle § 6 a §11 odst. 4 písmeno e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie
Obec Dubovica je oprávnená vyberať úhrady za práce a služby vykonávané pri výkone
verejnej správy v súlade s § 4 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Toto nariadenie
upravuje a bližšie vymedzuje úhrady za práce vykonávané obecným úradom v Dubovici.
Za poskytnuté služby a práce platí tento cenník:
Článok I.
Prenájom viacúčelového domu
Úhrada sa platí za prenájom priestorov nachádzajúcich sa vo viacúčelovom dome
s príslušenstvom. Úhradu prevedie právnická alebo fyzická osoba, ktorá prenajala priestory VD
a príslušenstva na kultúrne športové, spoločenské a viacúčelové účely. Úhrada sa platí pri
odovzdaní objektu v hotovosti do pokladne obce.
1. Pre občanov obce Dubovica sa určuje takto:
- sála svadba
V prípade prenájmu na 3 dní poplatok sa poníži o 20,00 €

220,00 € / na 4 dní

- sála oslava

120,00 €

- Ples

150,00 €

- kar v čiastke

40,00 €

- prenájom zasadačky predajná akcia, prezentácia....

15,00 € /za hod.

- prenájom zasadačky oslava

50,00 €

- pranie obrusov zabezpečí občan v práčovni na vlastné náklady
2/ Pre cudzích občanov:
- sála svadba
V prípade prenájmu na 3 dní poplatok sa poníži o 20,00 €

250,00 € / na 4 dní

- sála oslava

150,00 €

- Ples

150,00 €

- kar v čiastke

40,00 €

- prenájom zasadačky predajná akcia, prezentácia....

20,00 € /za hod.

- prenájom zasadačky oslava
- pranie obrusov zabezpečí občan v práčovni na vlastné náklady

60,00 €

Nájomca je povinný prenajaté priestory a zariadenia odovzdať nepoškodené, upratané
a čisté. V prípade poškodenia zariadenia nedostatky odstrániť.

- Finančná náhrada za využitie voľnočasovej miestnosti
- prenájom párty stanov malý (6m x 4m)
- prenájom párty stanov veľký (6m x12m)
- prenájom nožnicového stanu (žltý)
- prenájom pivného setu (1x stôl, 2x lavička)
- prenájom stolov
- prenájom stoličiek

8,00 € / l hodina /l dráha
Objednať minimálne 2 dráhy
30,00 € /akcia
50,00 € /akcia
10,00 € /akcia
5,00 € /akcia
1,00 €/ ks
0,50 € /ks

Článok II.
Poplatky za kopírovacie práce, faxové služby, vydanie potvrdenia a vyhlásenie v miestnom
rozhlase
- Kopírovacie práce
1. Služby za kopírovanie tlačív na kopírovacom stroji Canon iR 2018 pre občanov a iné
organizácie sa určuje poplatok :
0,10 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,20 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,20 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,40 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
Za vyhotovenie (napálenie) informácie na CD ROM alebo DVD určuje poplatok:
1,70 eura za 1 ks CD ROM
1,70 eura za 1 ks DVD
Pri odoslaní informácii na základe žiadosti o prístup k informáciám poštou obec určuje
poplatok za:
obálka formát A6 – 0,02 eura / doporučená 0,10 eura
formát A5 – 0,03 eura / doporučená 0,10 eura
formát A4 – 0,07 eura / doporučená 0,20 eura
- Faxové služby
1. Za faxové služby na faxovom stroji KX F 90 pre občanov obce a iné organizácie sa určuje
sadzba : za 1 list formátu A4 jednostranný 1,00 €
- Služba za vyhlásenie v miestnom rozhlase
- Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase pre občanov obce 2,00 €
- Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase pre fyzické osoby a podnikateľské subjekty
4 ,00 €
- Za blahoželanie v miestnom rozhlase 2,00 € / za jedno zverejnenie
- Za vydanie potvrdenia na žiadosť / písomná, ústna / od občana , FO, PO

2,00 €

Článok III.
Používanie motorových vozidiel
1. Poskytovanie služieb obecným traktorom pre občanov obce za odplatu podľa vzorca:
1 motohodina x spotreba pohonných hmôt/ l +
100% réžia.
/1 motohodina = 5,6 l spotreba nafty,
0,5 motohodiny = 3,0 l spotreba nafty /.

Článok IV.
Nájom obecnej chaty Kamila
Obecnú chatu Kamila (ďalej len „Chata“) je možné dať do krátkodobého nájmu len osobe staršej
ako 18 rokov (ďalej len „nájomca“) a to na základe osobitnej Zmluvy o nájme (ďalej len „Zmluva“).
Nájomca si Chatu prevezme v deň, ktorý je v Zmluve označený ako deň vzniku nájmu a to od 14.00
hod. Odovzdanie Chaty sa uskutoční najneskôr do 11.00 hod. dňa, ktorý je v Zmluve označený ako
deň skončenia nájmu.
Za nájom Chaty s príslušenstvom je nájomca povinný zaplatiť nájomné a uhradiť náklady za
skutočne spotrebovanú elektrickú energiu. Skutočná výška nákladov sa vypočíta na základe odpočtu
merača spotreby elektrickej energie.
Nájomné a úhradu nákladov zaplatí nájomca v hotovosti oprávnenému zástupcovi obce pri
odovzdaní Chaty. Týmto nie je dotknutý nárok prenajímateľa voči nájomcovi na náhradu škody,
ktorá vznikne na predmete nájmu počas trvania nájomného vzťahu bez ohľadu na to, kto škodu
spôsobil.
Výška nájomného:
- nájom Chaty na jeden deň sa určuje vo výške 120,00 €
- nájom Chaty na dva dni je 200,00 € a za každý ďalší deň je 70,00 €
- nájom Chaty počas dní od 30.12 do 2.1. sa zvyšuje o 100 % .
Článok V.
OSOBITNÉ USTANOVENIE O ZABEZPEČENÍ ZBERNEJ NÁDOBY PRE ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY ODPAD PRE OBČANOV
1. Obec je oprávnená podľa svojich možností zabezpečiť pre obyvateľov obce zberné nádoby
podľa tohto článku a v súlade s VZN č. 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dubovica.
2. Domácnosť je oprávnená požiadať Obec o zabezpečenie zbernej nádoby pre zmesový
komunálny odpad. V prípade, že Obec disponuje zbernou nádobou, je oprávnená previesť
ju na domácnosť za cenu vo výške 10,- Eur.
3. Cena zbernej nádoby podľa ods. 2 sa nevzťahuje na prípady jej znehodnotenia zbernej
nádoby či jej strate pred uplynutím jej životnosti – t.j. 10 rokov, alebo z dôvodu zvýšenia
počtu zberných nádob pri zvýšení počtu obyvateľov domácnosti. V týchto prípadoch, je
užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady v cene podľa aktuálneho
cenníka od obce alebo na vlastné náklady od iného dodávateľa v súlade s týmto VZN a VZN
č. 6/2018 a s požiadavkami zberovej spoločnosti.
4. Občania si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu na Obecnom úrade v Dubovici.

Článok VI.
Záverečné ustanovenie
1. Na VZN č. 1/2022 o poplatkoch za vykonané služby a práce Obcou Dubovica sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Dubovici dňa 03.06.2022 uznesením č.:
a nadobúda účinnosť 01.07.2022.
2. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 01/2022 stráca platnosť VZN č. 06/2020.

Ladislav Timčo
starosta obce

