Cenník poplatkov za prenájom priestorov v majetku obce
Krajné a služby poskytované Obecným úradom v Krajnom
§1
Poplatok za prenájom priestorov v majetku obce Krajné
1. Poplatok platí žiadateľ za prenájom zasadačky obecného úradu, Požiarnej zbrojnice
Krajné, Kultúrneho domu Matejovec, Obecného športového areálu v Krajnom.
2. Poplatok sa nevzťahuje pre záujmové organizácie pôsobiace v obci v prípade
schôdze, pracovného stretnutia alebo charitatívnej akcie.
3. Sadzba poplatku:
a) za každú jednotlivú akciu v zasadačke OcÚ 5,-€ / na 1 hodinu
b) za kultúrne podujatie v Požiarnej zbrojnici Krajné, na Obecnom športovom areáli
v priestoroch so súp. č. 1038 v Krajnom (zábava, diskotéka, svadba, kar, životné
jubileum) 30,-€
c) za kultúrne podujatie v Kultúrnom dome Matejovec (zábava, diskotéka, svadba,
kar, životné jubileum) pre občanov s trvalým pobytom v obci Krajné 50,-€
pre občanov s trvalým pobytom mimo obce Krajné 70,-€
4. Po schválení prenájmu žiadateľ zloží pri preberaní kľúčov zálohu vo výške 50,-€.
Záloha mu bude vrátená po odovzdaní obecných priestorov.
5. Doba nájmu podľa ods. 3 bodu b) a c) je určená na piatok, sobotu, nedeľu,
6. Okrem poplatku za prenájom nájomca zaplatí:
- skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa stavu elektromeru v cenách
platných v čase prenájmu
- skutočne spotrebovanú vodu podľa stavu vodomeru v cenách platných v čase
prenájmu
- skutočne spotrebovaný plyn podľa stavu plynomeru v cenách platných v čase
prenájmu
7. Po odovzdaní kľúčov od priestorov v majetku obce Krajné mu bude vypočítaná
celková suma za prenájom priestoru a následne zaslaná faktúra na zaplatenie
poplatku za prenájom.
8. Prenájom sa platí bankovým prevodom, poštovou poukážkou, ktorá bude zaslaná
spolu s faktúrou, alebo v hotovosti na obecnom úrade do pokladne obce Krajné.
§2
Poplatok za používanie obecného rozhlasu a inzercia
1.
2.
3.
4.

Poplatok platí právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá požaduje odvysielanie
oznamu v obecnom rozhlase, alebo uverejnenie inzerátu.
Za oznámenie úmrtia alebo blahoželania k jubileu sa poplatok nevyberá.
Poplatok sa nevzťahuje pre záujmové organizácie pôsobiace v obci, pre Základnú
školu s materskou školou v Krajnom a pre ostatné samosprávy.
Sadzba poplatku:
a) za vyhlásenie každého jednotlivého oznámenia, pozvánky 2,-€
b) za inzerciu v obecných novinách vo formáte A6 6,-€ / na 1 číslo
vo formáte A5 12,-€ / na 1 číslo
vo formáte A4 20,-€ / na 1 číslo
c) za vyvesenie inzertného oznamu v úradnej tabuli obce Krajné vo formáte A4
2,-€ / na 1 týždeň
-pred Obecným úradom v Krajnom

- na autobusovom nástupišti v Matejovci
- na pohrebisku v Krajnom
- v úradných tabuliach obce – v časti Luskovica, Žadovica, Zbehy a v osadách
Mitalovec, Konkušová dolina, u Januškov, Prehôrka, Podrienie, Jeruzalem
d) za kopírovanie 1 strany A4 0,10 €
obojstranne 0,20 €
1 strany A3 0,20 €
obojstranne 0,40 €
§3
Poplatok za ďalší vývoz KUKA nádoby a za KUKA nádoby
1. Tento cenník je stanovený pre fyzické osoby s trvalým pobytom, prechodným pobytom
v obci Krajné , vlastníkov nehnuteľnosti v katastri obce Krajné a právnické osoby alebo
podnikateľov, ktorí užívajú nehnuteľnosť v katastri obce Krajné na podnikanie.
2. V tomto cenníku sa stanovuje cena za:
a) KUKA nádoby, z ktorých sa uskutočňuje vývoz komunálneho odpadu:
Kuka plechová o objeme 110 l
31,50 Eur
Kuka plechová 120 l na kolieskach 32,50 Eur
Kuka umelá 120 l na kolieskach
25,50 Eur
b) ďalší vývoz komunálneho odpadu zo 110 l a 120 l nádoby po zaplatení miestneho
poplatku za komunálne odpady: 4,-Eurá/1 vývoz
§4
Poplatok za územnoplánovaciu informáciu
1. Poplatok za územnoplánovaciu informáciu na základe ÚPN-O Krajné a Zmien
a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krajné vydanú na základe písomnej žiadosti občanov sa stanovuje
na sumu
25,00€
2. Zmeny a doplnky tohto cenníka poplatkov schvaľuje starosta obce Krajné.
3. Dňom účinnosti tohto Cenníka sa ručí Cenník poplatkov za prenájom priestorov
v majetku Obce Krajné a služby poskytované Obecným úradom v Krajnom zo dňa
1.1.2016
Tento cenník poplatkov nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

