
VZN obce Lovča č. 2/2014
                                                                    

Obec  Lovča   v súlade  s  §  6  ods.1  zákona  č.369/1990  o obecnom zriadení  v znení   neskorších 
predpisov   v y d á v a  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča
 č.  2/2014

Ostatné poplatky za služby a prenájom obecného majetku

§ 1
Predmet úpravy

Toto VZN stanovuje poplatky za služby, ktoré obec poskytuje a ktoré nie sú uvedené v iných 
právnych predpisoch a poplatky za prenájom obecného majetku.

§ 2
Poplatky za služby

Obec Lovča stanovuje poplatky za služby:
1. vyhlásenie v rozhlase  4 €
2. kopírovanie, tlač z PC, scan    0,10 €/ strana
3. laminovanie 0,30 € / list
4. fax  0,40 €
5. odstránenie hrobového miesta  10 € / jednohrob, 15 € / dvojhrob

§ 3
Prenájom obecného majetku

Obec Lovča stanovuje poplatky za prenájom obecného majetku:
I. Kultúrny dom 
1. viacúčelová hala / deň  -  tanečná  zábava, svadba

- od 1.1. do 31.3., 1.10. do 31.12. kal. roka 100 €
- od 1.4. do 30.9. kal. roka 70 €

2. viacúčelová hala / hodina – športové aktivity
     - občania s trvalým pobytom v obci 3 € 
     - ostatní 15 €

3. kinosála 
     - od 1.1. do 31.3., 1.10. do 31.12 kal. roka 30 €/deň
     -  od 1.4. do 30.9. kal. roka 20 €/deň

4. klubovňa
     - 1.1. do 31.3., 1.10. do 31.12. kal. roka 20 €/deň
     - 1.4. do 30.9. kal. roka 10 €/deň

5. kuchyňa  vrátane inventáru 10 €/ deň
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6. predajná akcia / ostatné priestory KD 20 € / deň

II. Obecný úrad
1. zasadačka 10 €/deň

III. Základná škola
1. telocvičňa / hodina 6 €
2. posilňovňa / mesiac 7 €

IV. Ostatný majetok
UNC, traktor  20 € / Mth
ostatný majetok (napr. vŕtačka, miešačka, brúska)  3 € / deň

O prenájme obecného majetku rozhoduje starosta.

§ 4
Úhrada za služby a prenájom obecného majetku

Úhradu za služby a prenájom obecného majetku  sa vykonávajú do pokladne obecného úradu.

§ 5
Záverečné ustanovenia

(1) Toto  VZN schválilo Obecné  zastupiteľstvo v Lovči  dňa 16.12.2013 uznesením č.   28/2013. 
VZN bolo vyvesené od  26.11.2013  do 13.12.2013.
(2)  Toto VZN  ruší VZN č. 2/2012.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  1.1.2014

Ondrej Bahno
  starosta obce

Návrh zverejnený na domovskej stránke obce www.lovca.sk a vyvesením na úradnej tabuli dňa 
26.11.2013
Návrh zvesený dňa   13.12.2013           
Pripomienky k tomuto VZN možno podať písomne alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade , 
Geromettova 95, Lovča alebo na adresu lovca@lovca.sk    do    6.12.2013 do 15:00 hod.
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a domovskej stránke obce Lovča  dňa  17.12.2013
Zvesené dňa  3.....1.12.2013
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