Cenník služieb a poplatkov za pracovné úkony
poskytované
Obecným úradom vo Veternej Porube
1. Vystavenie potvrdenia :
a) na vlastnú žiadosť občana
0,50,- €
b) o trvalom bydlisku
0,50,- €
c) administratívne práce na požiadanie občana, písanie žiadostí a pod. na PC
- za 1 stranu
0,30,- €
3. Kopírovanie -

1 strana A4
Obojstranné

0,10,- €
0,15,- €

4. Vyhlásenie komerčnej správy v miestnom rozhlase

(počas úradných hodín)
5,- €
5. Vyhlásenie komerčnej správy v miestnom rozhlase (mimo úradných hodín)
7,- €
6. Vyhlásenie nekomerčnej správy v miestnom rozhlase ( pre záujmové organizácie,
združenia, školy a vlastné zariadenia)
bez poplatku

Cenník služieb platný pre obec Veterná Poruba
1. Prenájom priestorov Kultúrneho domu (vrátane prevádzkových nákladov) v letnom
období ( 16. 5.- 14.9.):
a) pri tanečnej zábave alebo diskotéke
záloha 30,- €, prenájom 40,- €
b) pri divadelnom predstavení spojenom s TZ
záloha 30,- €, prenájom 45,- €
c) pri samostatných divadlách, spoločenských akciách do 4 hodín
prenájom 30,- €
d) pri karoch
prenájom 10,- €
e) predvádzacie a iné komerčné aktivity
prenájom 50,- €/hod(aj za začatú)
f) pri oslavách (svadbách) občanov Veternej Poruby prenájom 100,- €
g) pri oslavách žiadateľa mimo Veternej Poruby
prenájom 350,- €
2. Prenájom priestorov Kultúrneho domu (vrátane prevádzkových nákladov) v zimnom
období ( 15. 9.- 15.5.):
a) pri tanečnej zábave alebo diskotéke
záloha 30,- €, prenájom 50,- €
b) pri divadelnom predstavení spojenom s TZ
záloha 30,- €, prenájom 60,- €
c) pri samostatných divadlách, spoločenských akciách do 4 hodín
prenájom 40,- €
d) pri karoch
prenájom 16,- €
prenájom 70,- €/hod(aj za začatú)
e) predvádzacie a iné komerčné aktivity
f) pri oslavách (svadbách) občanov Veternej Poruby prenájom 150,- €

g) pri oslavách žiadateľa mimo Veternej Poruby
3. Poplatky za prenájom inventáru obce :
za zapožičanie
- stoličky z kult. domu alebo obec. úradu - 1 ks
- stola z kult. domu alebo obec. úradu - 1 ks
- hliníkového rebríka do 24 hodín
- výsuvného rebríka do 24 hodín
- miešačky do 24 hodín

prenájom 400,- €

0,30,- €
0,60,- €
1,- €
3,- €
5,- €

Cenník služieb a poplatkov bol prijatý na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 27.5.2011 uznesením č. 66/2011.

