Všeobecne záväzné zariadenie
Obec RECA - VZN č. 5
k prenájmu priestorov v kultúrnom dome,
výpožičke hnuteľného majetku a vyhlásenia
v miestnom rozhlase
Čl. 1
Účel
Toto VZN obce Reca na úseku kultúry určuje poplatky za prepožičania hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce, vyhlasovania v miestnom rozhlase občanom bývajúcich v obci,
ako i občanom pochádzajúcich z obce, ale bývajúcich mimo obce Reca.
Čl. 2
Druh poplatkov
Všeobecne záväzne nariadenie obce Reca určuje nasledovné poplatky za:
1. Prenajímanie predsiene KD na oslavy, posedenia a kary
2. Prenajímanie sály KD na oslavy, posedenia, kary, svadby
3. Výpožičky stolov a stoličiek z KD
4. Vyhlasovania v miestnom rozhlase
– predaj na trhovom mieste
- blahoželania jubilantom
Čl. 3
Výška poplatkov
konverzný kurz : 30,1260
VZN obce sa úseku kultúry stanovuje nasledovnú výšku poplatkov za prenájom a služby:
1. Paušálny poplatok za posedenie a kar v zimnom i letnom období v predsieni a sále bez
použitia kuchyne 17,00 €
2. Za oslavy, posedenia v predsieni v zimnom i letnom období s použitím kuchyne je
poplatok
a, za predsieň 2,00 € za hodinu
b, za kuchyňu 7,00 € za hodinu
3. Za prenájom veľkej sály pri príležitosti osláv, svadobných osláv je poplatok
a, letné obdobie sála 3,50 € na hodinu
kuchyňa 7,00 € na hodinu
b, zimné obdobie sála i s použitím kuchyne 7,00 € na hodinu
4. pre občanov bývajúcich mimo obce Reca, pochádzajúcich z obce Reca sa všetky
poplatky za prenájom zvyšujú o 100 %.
5. Vypožičanie hnuteľného majetku len pre občanov obce
a, stolička 0,20 € za kus
b, stôl
0,40 € za kus

6. Poplatok za blahoželanie jubilantom cestou miestneho rozhlasu a vyhlásenie predaja
a, jedna pieseň s textom 2,00 € k blahoželaniu
b, jedno vyhlásenie predaja s trhovým miestom 4,00 €.
Čl. 4
Záverečné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Reca bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Reci dňa 08.11. a zverejnené na úradnej tabuli od 10.11. do 30.11.2009.
Toto Všeobecne záväzne nariadenie obce Reca nadobúda účinnosť od 01.01.2010
Mária Vražovičová
Starostka obce

