
         

O B E C    L I T M A N O V Á 

 
POPLATKY  ZA   UŽÍVA�IE   PRIESTOROV    V KULTÚR�OM 

DOME 
 

1. Poplatok za užívanie vnútorných priestorov kultúrneho domu v roku 2015 

    Platí právnická a fyzická osoba 
 
a) poplatok za sálu  /2 miestnosti/      70,- €                                             
b) poplatok za sálu / 1 miestnosť/      35,- €                                             
 

c) poplatok za kar  /2 miestnosti/      20,- €                                             

b) poplatok za kar /1 miestnosť /      10,- €                                                   

 

e) poplatok za tanečnú zábavu        70,- €    

 

f) poplatok za priestory pri pečení zákuskov     20,- €                              
g) poplatok za používanie kuchynských strojov pri  

     pečení + spotreba el. energie       35,- € 
h) poplatok za použitie chladiaceho zariadenia  

    v dome smútku        30,- €                                                                                
 

2. Kapacita vnútorných priestorov je 250 stoličiek. V uvedených priestoroch Obecný úrad 

    zabezpečí na  akcie usporiadanie stolov a stoličiek. Pri väčších kapacitách, ako je kapacita  

    stolov,  objednávateľ si ostatné stoly a stoličky zabezpečuje sám. 

 

3. Povolenie priestorov kuchyne výlučne s tým, že akcie bude zabezpečovať Obecný úrad.  

    Pri každej akcii je potrebná prítomnosť zamestnanca Obce Litmanová inak sa priestory  

    kuchyne neposkytujú. Priestory kultúrneho domu na akcie, kde nie je podávaná varená  

    strava sa povoľujú všetkým občanom a organizáciám.  

    Priestory kultúrneho domu na akcie, pri ktorých je podávaná varená strava, sa povoľujú  

    výlučne s tým,  že bude zabezpečovaná Obecným úradom. 

 

4. Pri poplatkoch za užívanie priestorov kultúrneho domu je už zahrnuté upratovanie.  

    Prenajímateľ prevedie len hrubé upratovanie. Pri poplatku za pečenie zákuskov sa uhradí aj  

    poplatok za spotrebu elektrickej energie.  

 

5. Každý objednávateľ priestorov kultúrneho domu spíše s Obecným úradom dohodu  

    o prenájme priestorov  za podmienok, uvedených a odsúhlasených poplatkov s možnosťou  

    ďalšieho dodatku k dohode. 

 

6.  Pri prenájme kultúrneho domu v zimnom období sa pripočíta aj poplatok za  
     spotrebovanú energiu. 

 

 

 

 

 



          

OBEC  LITMANOVÁ 

 
Miestne  dane a poplatky na rok 2015 

 

-  za  komunálny odpad 0,0325 €/deň         11,86 €   1 – 4 osoby 
-  5 osôb a viac ako aj občania od  70 rokov  - úľava 50 %                     5,94 €   

-  študenti bývajúci na internáte po doložení potvrdenia – úľava 30%    8,32 € 
- občania, ktorí sa zdržujú mimo obce viac ako 90 dní v roku – úľava 30% 

-  ubytovacie lôžko 0,008 €/deň       2,92 €/ lôžko/rok   
- poplatok za ubytovanie v súkromí                                                0,33€/počet prenocovaní 
 
- poplatok za vodu - domácnosti                                                        8,50 € /osoba/rok 
                                 - ubytovacie lôžko                                              1,65 € /lôžko/rok 

 

-poplatok za hrobové miesto na jednu domácnosť                       3,50 €/rok 

 
 
- správny poplatok za ohlásenie drobnej stavby                           10,00 € 
 

 

- správny poplatok za rozhlasovú reláciu                                       3,50 € 

 
 
- za verejné priestranstvo pri ambulantnom predaji                    3,50 € 

 
 
- parkovné za osobné auto                                                               1,00 €  
 

 

- parkovné za autobus                                                                      3,00 €  
 

 

- za verejné priestranstvo pri predaji v stánkoch do 15.5.2015   8,00 €  
 

OZ dňa 15.5.2015 uznesením č.39/2015 schválilo poplatok za predajný 
stánok vo výške 1,- €/1 m2 
 

 
V Litmanovej, 15.12.2014  

 

 


