Poplatky za služby obecných zariadení a služby občanom
Článok I.
Cintorínske poplatky a užívanie DS
1. Prepožičanie jedného hrobového miesta a hrobového miesta na umiestnenie urny
na dobu 10 rokov – 15,00 €
2. Poplatok za dom smútku – 20,00 € paušálne
3. Vstup na cintorín – kamenárske spoločnosti a iní – realizácia pomníkov, úprava
pomníkov a iné stavebné práce
5,00 €/1 vstup
Článok II.
Poplatky za služby v KD a zasadačky OcÚ
1. Poplatky za služby v KD stanovujeme nasledovne:
a/ občania obce Turová – domáci občania
 Veľká sála KD
30,00 €
 Malá sála KD
20,00 €
 Kuchyňa
15,00 €
 Požičanie riadu
0,30 €/1 osoba
 Požičanie stolov a stoličiek 20,00 €
(max. 5 stolov a 20 stoličiek)
b/ občania cudzí
 Veľká sála KD
50,00 €
 Malá sála KD
34,00 €
 Kuchyňa
25,00 €
 Požičanie riadu
0,70 €/1 osoba
 Požičanie stolov a stoličiek 50,00 €
(max. 5 stolov a 20 stoličiek)
c/ poplatok za zasadačku Obecného úradu Turová
- Organizovanie súkromnej akcie v letnom období
V zimnom období

15,00 € /1 hod.
30,00 € /1 hod.

d/ záloha na riadenie kultúrneho domu - 50,00 € domáci občania
80,00 € -cudzí občania
e/ akcie v kultúrnom dome Turová - reprezentačné účely, predajné akcie a iné
podnikateľské aktivity
 1 deň
80,00 € + energie
 Záloha na riadenie 150,00 € v hotovosti do pokladnice OcÚ Turová

Článok III.
Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
a užívanie verejného priestranstva
1. Poplatok za vyhlásenie oznamu v MR je stanovené na 3,00 € / 1 oznam
2. Poplatok za užívanie verejného priestranstva je stanovené na 3,00 €
Článok IV.
Poplatok za vyhotovenie fotokópie písomností
a overovanie podpisov a listín
1.
2.
3.
4.
5.

Formát A4

jednostranne
0,08 €/1 strana
Obojstranne
0,16 €
Overenie podpisu
2,00 €/1 podpis
Overenie kópie originálu
2,00 €/ 1 kópia
Overenie podpisu a kópie originálu mimo stránkových hodín obce je 100% zo
základného poplatku (t.j. 4,00 € - podpis aj kópia)
Článok V.
Poplatky za energie pri prenájme KD

1. Poplatok za elektrickú energiu 1 kW
2. Poplatok za plyn 1 kW

0,25 € /skutočný odber
0,0534 €/skutočný odber

Článok VI.
Prenájom zariadenia
1. Výsuvný rebrík – domáci občania s trvalým pobytom
2. Výsuvný rebrík – ostatní občania

8,00 €/1 deň
14,00 €/1 deň

Článok VII.
Poplatky za kosenie súkromných pozemkov
1. Pre občanov s trvalým pobytom - 1 m2 kosenia – 0,25 € - dokladom je LV
plochy, ktorá sa bude kosiť
2. Pre občanov ostatných – 1 m2 kosenia – 0,35 € - dokladom je LV plochy, ktorá
sa bude kosiť.
3. Poplatok je splatný do pokladne OcÚ. Obec môže žiadať aj úhradu zálohy na
kosenie priestranstiev, ktorá bude uhradená do pokladne OcÚ.
Ostatný majetok obce sa nepožičiava, slúži len na potreby réžie obce Turová.
Poplatky za služby boli prerokované a schválené na OZ Turová dňa 26. marca 2019
a schválené Uznesením č. 11/2019 OZ a sú platné od 27.03.2019 .
V Turovej, dňa 26.3.2019
Ing. Jana JAROTOVÁ
starostka obce

