
                   Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2013

                         Obce Moravany a Moravany časť Lučkovce 

     Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch za účelom vytvárania finančných prostriedkov
obce na zabezpečenie financovania obecných úloh a povinností podľa §  11, odst. 3, písm.D,
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení prijalo toto VZN o poplatkoch za prenájom
kultúrnych domov v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce:
                                                     I.

Poplatky za užívanie Domu kultúry v Moravanoch

Poplatok za prenájom miestností Domu kultúry v Moravanoch pre:
- kary                                                   10,-  EUR /paušál/ pre občanov s trvalým pobytom
                                                                               v obci Moravany a Moravany časť Lučkovce
- kary                                                   30,-  EUR /paušál/ pre občanov bez trvalého pobytu
                                                                               v obci
- svadby                                             100,-  EUR
- životné jubileá,
   krstiny, pohostenia                           40,-  EUR                  
- plesy                                                  40,- EUR   /iba pre spoločenské organizácie obce/ 
- prenájom miestnosti na obchodnú činnosť: 
   do 3 hod.                                           20,-  EUR   /paušál/
   nad 3 hod.                                         20,-  EUR   /paušál/ + 10 EUR za každú ďalšiu 
                                                                                  začatú hodinu 
- prenájom miestnosti na kultúrnu činnosť
    do 3 hod.                                          20,- EUR     /paušál/
- prenájom chladiarenskeho boxu       10,- EUR     za každý začatý deň prenájmu

Ku poplatkom za prenájom miestnosti /ak nie je stanovený paušálny poplatok/ sa pripočíta
aj poplatok za služby spojené s prenájmom.

Prenájom miestností nie je povolený pre cudzích občanov.

Poplatky za užívanie Domu kultúry v Lučkovciach

Poplatok za prenájom miestností Domu kultúry v Lučkovciach pre:
- kary                                                    10,-  EUR /paušál/ pre občanov s trvalým pobytom
                                                                                v obci Moravany a Moravany časťLučkovce
- kary                                                     30,-  EUR /paušál/ pre občanov bez trvalého pobytu
                                                                                 v obci 
- životné jubileá, krstiny, pohostenia    25,-  EUR

Ku poplatkom za prenájom miestnosti /ak nie je stanovený paušálny poplatok/ sa pripočíta
aj poplatok za služby spojené s prenájmom.
  
Prenájom miestností nie je povolený pre cudzích občanov.
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                                                            II.

     Súkromným podnikateľom, ktorí nemajú povolenie na vykonávanie reštauračných, 
kaviarenských služieb, zakazuje sa predaj alkoholických nápojov /liehoviny, destiláty,
víno, pivo/ reštauračným spôsobom. Tento zákaz sa vzťahuje taktiež na predajňu Jednoty
Michalovce.
V obci Moravany a Moravany časť Lučkovce  sú stanovené otváracie a zatváracie hodiny
v reštauračných zariadeniach /pohostinstvách, baroch, predajňach / v rozmedzí
od 6.00 hod. do 23.00 hod.

                                                            III.

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Moravanoch na svojom zasadnutí dňa 16.12.2013, uznesením č. 100/2013.

       
      2.   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  od 1.1.2014.

                                                                                                            Ján Žofčák
                                                                                                          starosta obce 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 27.11.2013 do 12.12.2013.
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 17.12.2013 do 31.12.2013.


