Obec Oľdza

Administratívne a ostatné poplatky vyberané
obcou Oľdza

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Oľdza
č. 25/2019 zo dňa 20.02.2019 a
č. 149/2020 zo dňa 20.10.2020
platné od: 01.11.2020

Administratívne a ostatné poplatky vyberané obcou
Vyhlásenie v miestnom rozhlase :
a.) bežný oznam

3,- €/ hlásenie

b.) oznam o úmrtí

0,- €

c.) poďakovanie rodiny po pohrebe

0,- €

Prenájom:
a.) Prenájom malej sále – bez kuchyne
10,00 €/ hodina
50,00 €/ celý deň – obyvatelia s trvalým pobytom v obci
75,00 € / celý deň – ostatní
b.) Prenájom tanečnej sály
100,00 €/ deň – obyvatelia s trvalým pobytom v obci
150,00 €/deň - ostatní
c.) Prenájom kolkárne
20,-€/ hodina
d.) Prenájom kuchynského riadu
0,25 €/osoba – obyvatelia s trvalým pobytov v obci
0,35 €/osoba - ostatní
e.) Kúrenie v zimnom období
30,00 €/deň
Oslobodený od poplatku:
- prenájom priestorov tanečnej sály alebo malého kultúrneho domu pre obyvateľa obce
nad 70 rokov, bez ohľadu na vykurovacie obdobie oslavujúcich, okrúhle výročie ako
70r., 75r., 80r., 85r., 90r.,
- kar nebohého obyvateľa obce
- komerčné podujatia (so vstupným) organizované miestnymi organizáciami v evidencii
obce (DHZ, Klub dôchodcov, Červený kríž a pod.)– 1-krát ročne
- verejne prístupné kultúrne podujatia a športové aktivity, ktoré sú organizované
miestnymi komunitami, zväzmi, klubmi, spolkami a záujmovými krúžkami a slúžia
pre obyvateľov obce
Poznámka:
Starosta obce môže prehodnotiť účel prenájmu priestorov kultúrneho domu a tanečnej sály
a podľa zámeru prenájmu poskytnúť zľavu.
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Čiernobiele

Vyhotovenie fotokópií :

Farebne

a.) formát A4 jednostranne

0,10 €

0,30 €

b.) formát A4 obojstranne

0,20 €

0,60 €

c.) formát A3 jednostranne

0,20 €

d.) formát A3 obojstranne

0,40 €

e.) viazanie dokumentov a zmlúv

1,50 €

Oslobodený od poplatku:
- občania obce Oľdza na starobnom dôchodku alebo invalidnom dôchodku do 5 strán
čiernobieleho kopírovania A4 bez viazania

Tlač dokumentov (max.10 strán):
a) formát A4 čiernobiele
b) formát A4 farebné

0,20€ / strana
0,60€ / strana
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