Obec PORÚBKA

________________________________________________________
V Porúbke, dňa 14.12.2018

SADZOBNÍK CIEN /SLUŽIEB/
OBCE PORÚBKA
NA ROK 2019
(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka
a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

Položky:

základné sadzby

1.Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy)
- za jeden oznam do 5 min.
- za viacero oznamov do 5 min.
- nad 5 min.
- za každé opakovanie oznamu nad 5 min

2,00 €
3,00 €
3,00 €
2,00 €

2.Prenájom hnuteľných vecí
-

zariadenie kuchynky (do 30 ks. z každej položky)
stolička
stôl

30,00 EUR
0,60 EUR
1,70 EUR

1. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový
- Parkovacej plochy pri predaji
1 hod. -2€
- kultúrny dom
svadba pre občanov s trvalým pobytom v obci 20,00 EUR
krstiny, promócie, jubileá pre občanov s trvalým pobytom v obci 0,00 EUR
svadba pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci
100,00 EUR
tanečné zábavy organizované občanmi s trvalým pobytom v obci100,00 EUR
ostatní
200,00 EUR
rôzne prezenčné aktivity
10,00 EUR/1 hod.
vo vykurovacom období t. j. október – marec sa sadzby uvedené v bode 4
zvyšujú
o ceny spotrebovaných energii.

- dom nádeje :

- pri pohreboch
25€ na deň + energie
- pri službách božích vykonávaných kňazom
10€ + energie
- pri prenajme na modlitby a iné akcie
7€ + energie
Pri prenajme osobami, ktoré nemajú trvalý pobyt na území obce sa nájom zvyšuje
o 100%

4.Kopírovacie služby
-

jednostranné (čierno – biele)
obojstranné (čierno – biele)
jednostranné (farebné)
obojstranné (farebné)

0,07 EUR/strana
0,13 EUR/strana
0,17 EUR/strana
0,50 EUR/strana

5.Cintorínske poplatky
Rodina za správu a údržbu cintorína a prenájom hrobového miesta – 10€ na rok
6.Poplatky za užívanie energií
-

poplatok sa prepočíta na základe skutočnej spotreby krát aktuálna cena energií
stanovená SPP a Východoslovenskou energetikou. Obec si k výslednej sume pripočíta
manipulačný poplatok, ktorý tvorí 5% z celkovej fakturovanej sumy,
- pri jednorazovej akcii je poplatok splatný po ukončení akcie
- pri nájomnej zmluve je poplatok splatný v posledný deň každého mesiaca.

Za správnosť
.......................................
starostka obce
Mgr. Martina Stašová

