Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2007 zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce
Rudník dňa 11.11.2008
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2007 prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom
Obce Rudník dňa 24.11.2008
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2007 vyhlásený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa
25.11.2008
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2007 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009

Dodatok číslo 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Rudník číslo 6/2007 o úhradách
za služby poskytované obcou

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku uznesením č. 150/11/2008 prijatým na svojom 20.
rokovaní dňa 24.novembra 2008 podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudník číslo 6/2007 o úhradách za služby
poskytované obcou sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Čl. 4 Sadzobník úhrad /cien/:
/návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Zb.
o cenách/
1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase

2. Kopírovacie služby

1 relácia počas pracovnej doby
po pracovnej dobe a cez víkend

3,00 Eurá
6,00 Eur

relácia jubilantom počas pracovných dní
relácia jubilantom cez víkend

3,00 Eurá
6,00 Eur

relácia typu podnikateľskej ponuky
/počas pracovnej doby /
po prac. dobe, sobota, nedeľa

3,00 Eurá
9,00 Eur

formát A4 jednostranne
A4 obojstranne

0,10 Eur
0,20 Eur

do 5 kópií zdarma
3. Poplatok za vyhotovenie súkromných žiadostí
1,50 Eura

4. Poplatok za prípojku k obecnému vodovodu:
33,00 Eur fyzická osoba
66,00 Eur fyzická, právnická osoba, ktorá podniká

5 . Poplatok za výboru a odber vody z obecného vodovodu pre AgroMold a.s. hospodársky dvor
Rudník
Cena 0,66 Eur / m3
6. Poplatok za zabezpečenie opráv a údržby vodovodu:
- Fyzická osoba 16,60 Eur / l kalendárny rok
- Majiteľ nehnuteľnosti, ktorý má prípojku
k obecnému vodovodu 16,60 Eur/ kalendárny rok
- FO alebo PO podnikajúca za každého zamestnanca
16,60 Eur/ kalendárny rok
7. Cintorínsky poplatok - výška poplatku je 16,60 Eur za 1 hrobové miesto na dobu 10 rokov,
poplatok za detský hrob je 6,60 Eur na dobu 10 rokov.

8. Prenájom:
a) sály kultúrneho domu

svadby
zábavy, diskotéky
prehliadky tovarov
kar

b) stoličky
c) stôl

33,00 Eur /deň
33,00 Eur/ deň
16,60 Eur/ deň
16,60 Eur/ deň
0,20 Eur/ deň
0,30 Eur//deň

Čl.. 5
Účinnosť
Tento dodatok nadobúda účinnosť 01. januára 2009.

Vladimír KIŠDUČÁK
starosta obce

