CENNÍK POPLATKOV
VYBERANÝCH OBCOU OSTRÁ LÚKA
ZA PRENÁJOM NEHNUTEĹNÉHO MAJETKU

Obec Ostrá Lúka 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 Ostrá Lúka takto:
1.

Prenájom priestorov Obecného úradu v Ostrej Lúke, Ostrá Lúka 58, 962 61. Prenájom platí
fyzická aj právnická osoba, ktorá požiadala o prenájom starostu obce alebo zamestnanca
obce osobne, telefonicky 045/5391124 alebo e-mailom: obec@ostraluka.sk. Poplatok sa
neplatí pokiaľ sa jedná o akcie verejno-prospešného charakteru a podujatia organizované
obcou. Nájomca je povinný zabezpečiť svojpomocné upratovanie pri dodržaní podmienok
zo strany správcu priestorov. Škody vzniknuté a zistené pri konanom podujatí nájomca hradí
v plnom rozsahu.
Pre občanov s trvalým /prechodným pobytom v obci Ostrá Lúka
Sála kultúrneho domu
 Zimné obdobie
 Letné obdobie
 Kar – zimné obdobie
 Kar – letné obdobie

30,00 €
20,00 €,
20,00 €
12,00 €

Vestibul kultúrneho domu
 Schôdza – zimné obdobie
 Schôdza – letné obdobie

16,60 €
10,00 €

Zasadačka
 Zimné obdobie
 Letné obdobie

15,00 €
10,00 €

Kuchynka
 Bez zariadenia(taniere, poháre atď...)
 So zariadením
 Obrusy 1 ks

5,00 €
10,00 €
1,00 €

Pre fyzické/právnické osoby bez trvalého/prechodného pobytu v obci Ostrá Lúka

2.

Sála kultúrneho domu
 Zimné obdobie
 Letné obdobie

15,00 €/ hod.
10,00 €/hod.

Zasadačka

17,00 €/hod.

Prenájom domu poslednej rozlúčky. Prenájom platí fyzická aj právnická osoba, ktorá
požiadala o prenájom starostu obce alebo zamestnanca obecného úradu osobne, telefonicky
045/5391124 alebo e-mailom: obec@ostraluka.sk, a to nasledovne:

Dom poslednej rozlúčky

17,-€ (doteraz - 16,60 €)

Nájomca je povinný zabezpečiť svojpomocné upratovanie pri dodržaní podmienok zo strany
správcu priestorov. Škody vzniknuté a zistené pri konanom podujatí nájomca hradí v plnom
rozsahu.
3. Zapožičanie technického vybavenia, ktoré je vo vlastníctve obce je možné po dohode so
starostom obce osobne, telefonicky 045/5391124 alebo e-mailom: obec@ostraluka.sk.
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. Technické vybavenie vo vlastníctve obce, ktoré je možné si
prenajať:
Miešačka

2,-€/deň

Minimálna dĺžka zapožičania technického vybavenia je 3 dni a maximálna doba zapožičania
je 14 dní. Zapožičať technické vybavenie si môže len osoba s trvalým pobytom v obci Ostrá
Lúka.
4.

K dispozícií k prenájmu je futbalové ihrisko a viacúčelové ihrisko. Pred vstupom do
ktoréhokoľvek športového areálu je potrebné kontaktovať starostu obce osobne, telefonicky
0911 539112. Od poplatku za vstup do športových areálov sú oslobodení účastníci podujatí
organizovaných obcou, deti do 15 rokov, občania s trvalým pobytom v obci Ostrá Lúka a v
zvláštnych prípadoch osoby určené športovou komisiou a starostom obce. Pri vstupe do
športových areálov je potrebné riadiť sa zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je
zakázané sypať smeti a venčiť psov.
Prenájom
futbalového
ihriska
Prenájom
futbalového
ihriska a šatne
Prenájom viacúčelového
ihriska

5.

Občania bez trvalého pobytu v obci

20,-€/ hodina

Občania bez trvalého pobytu v obci

30,-€/hodina

Občania bez trvalého pobytu v obci

8,-€/hodina

Obecný rozhlas. 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.
Použitie miestneho rozhlasu
4,-€
S účinnosťou tohto Cenníka poplatkov vyberaných obcou Ostrá Lúka sa ruší účinnosť Cenníka
poplatkov vyberaných obcou Ostrá Lúka schváleného dňa 16.12.2016.
Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke na zasadnutí dňa 15.12.2020.
V Ostrej Lúke, dňa 15.12.2020

Mgr.Juraj Jelok
starosta obce
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021

