Dodatok č. 1 k Cenníku služieb poskytovaných
Obcou Lietavská Svinná – Babkov
Cenník služieb schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2000 uznesením č. 11/00 po
zmenách schválených Obecným zastupiteľstvom VZN 1/2001 schválené dňa 30.11.2001,
Uznesenie č. 3/2003 schválené dňa 23.5.2003, Uznesenie č. 10/2004 schválené dňa 17.9.2004
a Uznesenie č. 12/2004 schválené dňa 10.12.2004, Uznesenie č. 18/2005 z 18.zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Lietavská Svinná- Babkov konaného dňa 15.12.2005 v KD
Lietavská Svinná, Uznesenie č. /2008 z . zasadnutia OZ Obce Lietavská Svinná-Babkov
konaného dňa 15.12. 2008 v KD Lietavská Svinná znie takto:
dopĺňa sa :
1a. Cena za použitie kultúrneho domu počas vykurovacieho obdobia :
a) zábavy, diskotéky, svadby
30,00 € /903,78 Sk/
b) schôdze, nácviky, prednášky
10,10 € /304,27 Sk/
c) kary, výstavy
16,70 € /503,10 Sk/
d) jubileá, reklamné a predajné akcie
23,30 € /701,94 Sk/
V cene nie sú zahrnuté energie, energie zaplatí používateľ na základe vyúčtovania podľa
skutočnej spotreby počas používania kultúrneho domu
3a. Cena za použitie zasadacej miestnosti v požiarnej zbrojnici v Babkove počas
zimného vykurovacieho obdobia :
a) kar
16,70 € /503,10 Sk/
b) jubileum, reklamné a predajné akcie
23,30 € / 701,94 Sk/
c) schôdze, nácviky, prednášky
10,10 € /304,27 Sk/
V cene nie sú zahrnuté energie, energie zaplatí používateľ na základe vyúčtovania podľa
skutočnej spotreby počas používania kultúrneho domu
4. Cena za vodu odobratú z obecného vodovodu v Babkove:
a)pre fyzické osoby
0,35 € / 10,54 Sk/m3/
b)pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby – v súlade s cenami Severoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. Žilina
Cenu za poskytnuté služby zaplatí používateľ v hotovosti do pokladne Obecného úradu
v Lietavskej Svinnej oproti potvrdenke do 3 dní od poskytovania služby. V odôvodených
prípadoch si obec môže vyžiadať od používateľa zálohovú platbu.
Dňom 1.1.2010 bude platiť cenník služieb vydaný dňa 15.12.2008 doplnený o tento dotatok.

V Lietavskej Svinnej dňa 11.12.2009
Ing. Štefan Zjavka
starosta

