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Številka:30103-6/2011
Datum: 05.10.2011

PREDLOG 

Sklepa o določitvi višine uporabnine za uporabo javnih površin za

postavitev stojnic in kioskov

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) ter 28. člena
Pravilnika  o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v
lasti Občine Sveta Ana ( Ur. l. RS št. 30/00), Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 5. redni
seji, dne 05.10.2011 določi višino uporabnine za uporabo javne površine za postavitev stojnic in
kioskov,  kot je predlagano.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10 in 107/10) Občinski svet
Občine Sveta Ana na svoji 5. redni seji, dne 05.10.2011 sprejel

 

Sklep

 o določitvi višine uporabnine za uporabo javnih površin za

postavitev stojnic in kioskov

1. člen

Za oddajo  v najem javnih površin v občini Sveta Ana se  določi cena uporabnine za postavitev
ene stojnice ali kioska v višini 100,00 EUR neto na mesec.

2. člen

Način  plačila  se  določi  v  najemni  pogodbi,  ki  je  sklenjena  med  Občino  Sveta  Ana  in
uporabnikom javnih površin.

3. člen

Ta sklep se začne izvajati s 06.10. 2011.

 

Številka: 30103-6/2011
Datum: 5.10.2011

         Župan Občine 
                           Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr.
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OBRAZLOŽITEV

Na občino Sveta Ana prihajajo vloge za postavitev raznih premičnih stojnic in kioskov, ki so
postavljeni za daljše obdobje od enega dneva.
Za stojnice, ki so postavljene za en dan ob žegnanju se zaračunava uporabnina javne površine po
Odloku za uporabo stavbnega zemljišča v višini 5 EUR za tekoči meter.

Občina do sedaj ni imela določene cene za postavitev stojnice ali kioska na javno površino za
več dni. 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme ceno za postavitev ene stojnice ali kioska v višini
100,00 EUR neto za en mesec.  
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