Sadzobník poplatkov zavedených v obci Vojany,
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 38/2010
zo dňa 4.5.2010

I. Skupina – Poplatky za služby.
1. Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
a) Fyzické osoby s trvalý pobytom v obci a právnické osoby so sídlom v obci ...... 1,50 €
b) Ostatné fyzické osoby a právnické osoby ......................................................... 3,50 €
2. Poplatok za vyhotovenie fotokópie
a) formátu A4 jednostranne .................................................................................. 0,10 €
b) formátu A4 obojstranne .................................................................................... 0,15 €
c) formátu A3 jednostranne .................................................................................. 0,20 €
d) formátu A3 obojstranne .................................................................................... 0,25 €
3. Poplatok za využitie faxu – odoslanie jednej strany ................................................ 0,30 €
4. Poplatok za kosenie ................................................................................................. 0,50 €/10m 2
Osoby nad 60 rokov – žijúci v samostatnom rodinnom dome................................. bezplatne
na základe uznesenia č. 14/2012

II. Skupina – poplatky za prenájom.
1. Prenájom nehnuteľností.
a) Kultúrny dom
PRENÁJOM
Zábezpeka
Menšia rodinná oslava bez
varenia *
Menšia rodinná oslava
s varením*
Svadba bez varenia
Svadba s varením
Zábava
Predajná akcia

Veľká sála KD

Malá sála KD

Celý KD

100,00

50,00

20,00

60,00

100,00

80,00

40,00

100,00

100,00
100,00
200,00
-

90,00
140,00
30,00

50,00
90,00
20,00

120,00
180,00
200,00
50,00

*Za menšiu rodinnú oslavu považuje oslava s ukončením do 22:00 hod.
Pri všetkých akciách je potrebné uhradiť celú sumu v prenájmu a zábezpeku pri podpísaní zmluvy
o prenájme. Zábezpeka sa nájomcovi vráti v plnej výške ak nie sú žiadne nedostatky pri odovzdaní
kultúrneho domu prenajímateľovi.

b) Zasadačka obecného úradu
- Spoločenské akcie .............................................................................. 10,00 € / do 5 hodín
- Podnikateľské aktivity ....................................................................... 15,00 € / do 5 hodín
Výška prenájmu za každú ďalšiu začatú hodinu je ............................ 1,00 €
2. Prenájom hnuteľných vecí.
a) Prenájom vybavenia kuchyne kultúrneho domu ..................................... 0,05 € / ks
- V prípade poškodenia alebo zničenia zapožičaného vybavenia úhrada jej ceny podľa
inventúrneho súpisu.
b) Prenájom miešačky .................................................................................. 6,50 € / deň
- V prípade poškodenia sa opravy prevedú na náklady prenajímateľa.
- Poplatok sa vyberá bez rozdielu, či sa na miešačke pracuje.

III. Skupina – Členský poplatok v miestnej knižnici.
1. Ročný členský poplatok v miestnej knižnici : ( od 01.01.2011)
a) Dospelí ..................................................................................................... 1,00 €
b) Detí /do 18 rokov/ ................................................................................... 0,50 €





Poplatky uvedené v I. a II. Skupine sa uhrádzajú vopred v hotovosti do pokladne obecného úradu.
Poplatok uvedený v III. Skupine na uhrádza miestnej knižnici.
Účinnosť tohto cenníka je od 01.06.2010.

