
Návrh 

Poplatky na území obce Nová Bystrica 

 
Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004  Z.z.  

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  aj tieto poplatky na rok 2019: 

 

 

1. poplatok za prenájom  Kultúrneho domu  

2. poplatok za obecný rozhlas 

 

1. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica 

 

Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to: 

            

          upratovanie a/  

a/poplatok za prenájom sály /svadba,jubileá,/                       70,00 € 20,00€ 

 

b/poplatok za prenájom kuchynky                    20,00 € 20,00€ 

c/ poplatok za prenájom kysuckej izby              20,00 € 10,00€ 

d/ poplatok za prenájom riadu  /samostatne/      10,00 € 

 

e/ poplatok za prenájom sály pri 

    predajných akciách               15,00  €/1 hodina 

 

f/poplatok za prenájom sály pre občanov z obce /schôdze/  10,00 eur/1hodina 

 

g/ prenájom sály,kuchynky,kysuckej izby pre obecné zložky je bezplatný 

 

h/  prenájom miestnosti za javiskom                                     30,00€              10,00€ 

 

ch/ poplatok za prenájom sály pri kare   20,00 eur  

  

i/ poplatok za prenájom banketového stolu s obrusom 10,00 €/ks 

 

j/ poplatok za prenájom pivného setu   5,00 €/ks 

 

k/ poplatok za prenájom skladacieho stolu   7,00 €/ks 

 

l/ poplatok za prenájom návleku na stoličku   1,00 €/ks 

 

m/ poplatok za prenájom závesu/zásteny   30,00 eur 

 

2. Poplatok za obecný rozhlas 

 

a/ hlásenie pre podnikateľov                      5,- €   

b/ hlásenie pre všetkých jubilantov            0,-€   

c/ hlásenie pre občanov z obce Nová Bystrica – podnikatelia  -   0 € 



3. Spoločné ustanovenia 

 

a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej 

povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku. 

 

b/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica a to: 

- v hotovosti do pokladne 

- poštovou poukážkou 

- prevodom na účet Obce Nová Bystrica:  Prima Banka Slovensko, a. s.,  

IBAN SK9556000000007700126001 

c/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa  

......................., uznesením č....................... 

 

 

Ing. Jozef Balačin 

                                                                                                               starosta obce 

 
 


