Cenník služieb poskytovaných v obci Bacúrov č. 22/2017
Obec Bacúrov v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto cenníku za služby poskytovaných v Obci
Bacúrov takto
Článok 1
Priestorové vybavenie
1. Prenájom priestorov Kultúrneho domu v Bacúrove, Bacúrov č. 35 , 962 61 Bacúrov . Prenájom
platí fyzická aj právnická osoba, ktorá požiadala o prenájom starostu obce osobne, telefonicky
045/5387125 alebo e-mailom: obecbacurov@stonline.sk .
Poplatok sa neplatí pokiaľ sa jedná o akcie verejno-prospešného charakteru a podujatí organizované
obcou.
a. za použitie miestnosti v kultúrnom dome mimo vykurovacieho obdobia
b. za použitie miestnosti v kultúrnom dome počas vykurovacieho obdobia

15,- Eur/1 deň
25,- Eur/ 1 deň

2. Prenájom domu smútku, Bacúrov č. 29, 962 61 Bacúrov . Prenájom platí fyzická aj právnická
osoba, ktorá požiadala o prenájom starostu obce alebo zamestnanca obecného úradu osobne, telefonicky
045/5387125 alebo e-mailom: obecbacurov@stonline.sk , a to nasledovne:
a. prenájom domu smútku
b. použitie chladiarenského zariadenia do 48 hodín
c. použitie chladiarenského zariadenia nad 48 hodín

10,- Eur / obrad
5.- Eur
10,- Eur

Článok 2
Technické vybavenie
1. Zapožičanie technického vybavenia, ktoré je vo vlastníctve obce je možné po dohode so starostom
obce osobne, telefonicky 045/5387125 alebo e-mailom: obecbacurov@stonline.sk.
2. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby toto vybavenie bolo použité v súlade so zásadami bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci. Škody vzniknuté a zistené na zariadení je potrebné odstrániť a to neodkladne.
3. Pri zapožičaní technického vybavenia (kosačka.) bude s vybavením nakladať len starostom poverená
osoba. Tejto osobe bude príp. nebude vyplatený poplatok za prácu v zmysle dohody medzi poverenou
osobou a nájomcom technického vybavenia.
4. V prípade prenájmu technických zariadení fungujúcich za potreby pohonných hmôt, je nájomca
povinný zabezpečiť pohonné hmoty na vlastné náklady.
5. Technické vybavenie vo vlastníctve obce, ktoré je možné si prenajať:
a. zapožičanie traktorovej kosačky
b. zapožičanie krovinorezu

10Eur / hod.
5,- Eur / 2 hod.

Článok 3
Obecný rozhlas
1. Za použitie miestneho rozhlasu sa rozumie vyhlásenie jednej relácie a jej zopakovanie. Za túto službu
sa platí poplatok. Poplatok platí fyzická aj právnická osoba. Neplatí sa v prípade vyhlasovania relácií
obecných spoločenských organizácií a smútočných oznamov.
a. použitie miestneho rozhlasu

4,- Eur
Článok 4
Polygrafické služby

1. V budove Obecného úradu v Bacúrove i je poskytovaná služba kopírovania. Poplatok za kopírovanie
platí ako fyzická tak aj právnická osoba. Maximálny počet strán na kopírovanie je 20 obojstranných
strán formátu A4 .
a. jednostranné kopírovanie formátu A4
b. obojstranné kopírovanie formátu A4

0,10 Eur/list
0,20 Eur/list

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. S účinnosťou tohto Cenníka služieb poskytovaných v Obci Bacúrov sa ruší účinnosť VZN č. 8/2012
o poplatkoch miestneho hospodárenia schváleného obecným zastupiteľstvom na svojom zasadnutí dňa
13.12.2011
2. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Bacúrove i na zasadnutí dňa 13.12.2017,
uznesením č. 70/2017.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018

V Bacúrove , dňa 28.11.2017

Katarína Zlámalová
starostka obce

Vyvesené: 28.11.2017

