VNÚTORNÝ PREDPIS
Úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
a ostatné poplatky obce Konská
Názov a sídlo organizácie
IČO:
Poradové číslo vnútorného predpisu
Vypracovala :
Schválila
:
Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu
Účinnosť vnútorného predpisu od
Ruší sa vnútorný predpis

OBEC KONSKÁ, Školská ulica 410/2,
013 13 Konská
00648876
19 /2016
Renáta Baránková
Obecné zastupiteľstvo v Konskej
25.11.2016
01.01.2017
(súvisí so zrušením VZN č. 4 o ostatných
poplatkoch)

Preambula
Obec Konská, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p.,
najmä s § 11 ods. 4 písm. a) a s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.n.p.
vydáva tento vnútorný predpis.
Článok 1
Predmet a pôsobnosť
Tento vnútorný predpis stanovuje výšku úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce - nájom majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom
neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci a výšku úhrad za drobné úkony, resp. služby, ktoré
obec poskytuje:
a) Krátkodobý prenájom priestorov a inventára kultúrneho domu
b) Ostatné poplatky, napr. za vyhlásenie v obecnom rozhlase, vyhotovenie kópií, tlač,
skenovanie dokumentov a vyhotovenie potvrdení.
Článok 2
Krátkodobý prenájom priestorov a inventára kultúrneho domu
1. Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov a inventára kultúrneho domu platia fyzické
osoby, právnické osoby aj organizácie.
2. Výška úhrad:
Prenájom KD na tanečné zábavy; plesy; diskotéky
Letné obdobie:
120,00 €

Zimné obdobie:
150,00 €

Prenájom KD na svadby a väčšie spoločenské podujatia (Pi-So)
Letné obdobie:
Zimné obdobie:
- domáci
70,00 €
85,00 €
- cudzí
95,00 €
110,00 €
Prenájom KD na malé oslavy; stretnutia; tzv. poprávky po svadbe (Ne)
- domáci
25,00 €
- cudzí
35,00 €
Prenájom KD na kary; schôdze; verejné zhromaždenia a pod.
- domáci
- cudzí

oslobodené
20,00 €

Prenájom sály KD na predaj a iné akcie (napr. predvádzacie)
- do 4 hodín
- nad 4 hodiny

20,00 €
40,00 €

Prenájom vestibulu KD na predaj a iné akcie (napr. predvádzacie)
- do 4 hodín
- nad 4 hodiny

10,00 €
15,00 €

Prenájom sály KD na športové a relaxačné aktivity
- do 2 hodín
- nad 2 hodiny do 4 hodín

5,00 €
10,00 €

Prenájom KD za každý 1 deň pred a po uskutočnení podujatia
(napr. na výzdobu pred svadbou, oslavou, plesom ...)

20,00 €

Prenájom kuchyne KD za každý 1 deň
(samostatne)

10,00 €

Prenájom inventára KD za každý 1 deň
- riad, taniere, poháre, príbory, svietniky, obrusy a pod.
- stoly, stoličky, lavice a pod.

5,00 €
5,00 €

Pranie obrusov (dodatočné žehlenie, opätovné pranie/čistenie, preprava
obrusov na náklady obce) - za 1 ks
1,00 €
Upratovanie priestorov sály, vestibulu a soc. zariadení KD po podujatiach
(ak sa priestory odovzdajú neupratané)
- oslavy, svadby, jubileá, tanečné zábavy, diskotéky, plesy a pod.
70,00 €
Upratovanie priestorov kuchyne KD po podujatiach
(ak sa priestory kuchyne odovzdajú neupratané)
- oslavy, svadby, jubileá, tanečné zábavy, diskotéky, plesy a pod.

40,00 €

3. Úhrada za krátkodobý prenájom sa platí po prenájme. V úhrade za krátkodobý
prenájom nie je zahrnuté: upratovanie priestorov, pranie obrusov, spotreba el. energie
v kuchyni, v letnom období aj plynu, poškodenie alebo rozbitie inventáru. Spotreba
energií sa platí podľa skutočných nákladov – skutočného odberu a poškodený a rozbitý
inventár sa hradí v plnej výške.

4. Od poplatkov za krátkodobý prenájom sú oslobodení:
- organizácie založené obcou (ZŠ s MŠ, DHZO) pri činnostiach, nácvikoch, skúškach
a schôdzach,
- nezávislé združenia obce (nie podnikateľský subjekt),
- podujatia pre deti napr. detský karneval a pod.
Obec Konská si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo
odpustiť.
Článok 3
Ostatné poplatky
1. Poplatky za vyhlásenie v obecnom rozhlase
- pracovný deň
- ostatné dni

5,00 €
8,00 €

Od poplatku sú oslobodení:
- nepodnikateľské organizácie pôsobiace v obci
- oznamy o úmrtí, straty a nálezy
2. Poplatky za vyhotovenie kópie, skenovanie a tlač dokumentov
- 1 strana A4
- 2 strany na 1 liste A4
- 1 strana A3
- 2 strany na 1 liste A3

0,05 €
0,10 €
0,15 €
0,30 €

3. Poplatok za vydanie potvrdenia obce

- potvrdenia (okrem potvrdení o pobyte osoby)
- potvrdenia na sociálne účely

1,70 €
oslobodené

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Výšky úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Konskej dňa 12.12.2016 Uznesením č. 8/2016, bod.
1, písm. i).
2. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním stanovených úhrad vykonáva hlavný kontrolór
obce.
3. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 01.01.2017.
V Konskej dňa 16.12.2016
...............................................
Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

