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Preambula
Obec Turie, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p.,
najmä s § 11 ods. 4 písm. a) a s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn.
n. p. vydáva tento vnútorný predpis.
Článok 1
Predmet a pôsobnosť
Tento vnútorný predpis stanovuje výšku úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce - nájom majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom
neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, jednorazový prenájom a výšku úhrad za drobné
úkony, resp. služby, ktoré obec poskytuje.
Článok 2
1. Krátkodobý prenájom priestorov domu smútku
- sadzba za prenájom priestorov domu smútku
(zahŕňa použitie mraziaceho boxu, upratovanie, ozvučenie)

21€

2. Krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu a inventára
- kuchyňa na 1 deň + energie podľa spotreby
10€
- kuchyňa na 1 deň – kar – bez varenia
5€
- prísalie – kar
11€
-

-

prísalie oslava (víkend)
 domáci
 cudzí

50€
70€

prísalie predaj
 zimné obdobie
 letné obdobie

7€
6€

-

sála 




piatok - pondelok
domáci – zimné obdobie
domáci – letné obdobie
cudzí – zimné obdobie
cudzí – letné obdobie

100€
90€
120€
110€

-

miestnosť č. 5 na 1 hodinu na obchod. činnosť

8€

-

centrum voľnočasových činností 1 deň

20€

-

servis za požičanie čistých obrusov za 1ks

0,70€

Úhrada za krátkodobý prenájom sa platí po prenájme. V úhrade za krátkodobý prenájom nie
je zahrnuté: upratovanie priestorov, pranie obrusov, spotreba el. energie v kuchyni, plynu,
poškodenie alebo rozbitie inventáru. Spotreba energií sa platí podľa skutočných nákladov –
skutočného odberu a poškodený a rozbitý inventár sa hradí v plnej výške.
Od úhrad za krátkodobý prenájom sú oslobodení:
- organizácie založené obcou (ZŠ, MŠ, DHZO) pri činnostiach, nácvikoch, skúškach
a schôdzach,
- nezávislé združenia obce (nie podnikateľský subjekt),
- podujatia pre deti napr. detský karneval a pod.
Úhrada za prenájom sály pre organizácie so sídlom na území obce Turie je v paušálnej výške
100€ (pokrýva prenájom sály, pranie obrusov, spotrebu energií), poškodenie alebo rozbitie
inventáru nie je zahrnuté v paušálnom poplatku.
Obec Turie si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch úhrady za krátkodobý prenájom
znížiť alebo odpustiť.
Článok 3
Ostatné úhrady
1. úhrady za vyhlásenie v obecnom rozhlase
reklamné
 pondelok – piatok
 sobota

5€
7€

jubileum

 pondelok – piatok
 sobota
Od úhrad sú oslobodení:
- nepodnikateľské organizácie pôsobiace v obci
- oznamy o úmrtí, straty a nálezy

3€
5€

2. úhrada za vydanie potvrdenia obce
- potvrdenia (okrem potvrdení o pobyte osoby)
- potvrdenia na sociálne účely

1,70 €
oslobodené

3. úhrada za prepravu obecným traktorom na 1 hodinu
4. úhrada za požičanie stolov a lavíc za 1ks
5. úhrada za požičanie železnej obruby na cintorín (sada)
6. úhrady v obecnej knižnici
členské
deti do 18 rokov, dôchodci na 1 rok
dospelí
1. upomienka
2. upomienka
3. upomienka

20€
1€
1€

0,40 €
0,70€
0,50€
1,00€
1,50€

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť 25.02.2019

V Turí dňa 25.02.2019
...............................................
Alica Kostolná
starostka obce

