Obec R Á Z T O Č N O

SADZOBNÍK

POPLATKOV

pre služby poskytované obcou, platný od 01. 07. 2014
( schválený Uznesením č. 25/2014 OZ v Ráztočne )

1. Vysielanie v obecnom rozhlase, jeden oznam/správa/
Vyhlásenie oznamu – komerčný zámer
5,- Eur
Vyhlásenie oznamu – všeobecná informácia
2,- Eurá
Vyhlásenie oznamu + 2 opakovania pre príspevkové a rozpočtové organizácie obce,
školy (ZŠ s MŠ, Dobrovoľný hasičský zbor, Jednota dôchodcov, futbalový klub v obci,
DV COOP Jednota, Zväz protifašistic.bojovníkov a iné Obč. združenia a organizácie v obci) zdarma
Blahoželanie jubilantom
3,30 Eur

2. Prenájom hnuteľného majetku obce
a) reštauračný stôl z KD
b) stolička
c) záhradný stôl
d) záhradná lavica
e) hliníkový rebrík/12m

1ks/deň
1ks/deň
1ks/deň
1ks/deň
1 deň

1,- Euro
0,40 Eur
1,50 Eur
0,50 Eur
3,- Eurá

3. Prenájom nehnuteľností v obci – jednorazový
a) priestory KD
- svadba, vystúpenie umeleckého súboru, tanečná zábava, disco – domáci
100 Eur + prevádzkové náklady
(spotrebovaný plyn, elektrika)

- svadba, vystúpenie umeleckého súboru, zábava, disco - cudzí
150 Eur + prevádzkové náklady
(spotrebovaný plyn, elektrika)
- konferencie, školenia
50 Eur
- reklamné podujatia, predaj v sále KD za 1 hod.
15 Eur
- rodinná oslava – domáci
50 Eur + prevádzkové náklady
- rodinná oslava – cudzí
80 Eur + prevádzkové náklady
- zasadnutie obecných organizácií
zdarma
- programové skúšky súborov záujmovej činnosti(divadlo,tanec) športové
aktivity(fittnes,tenis a pod.)
zdarma

b) priestory obecného klubu
- rodinná oslava – domáci
- rodinná oslava - cudzí
- kar
- podujatie komerčného charakteru

1hod.

30 Eur
40 Eur
20 Eur
10 Eur

c) zasadačka obecného úradu
- podujatie komerčného charakteru

1hod

5,- Eur

d) obecná tržnica
- predajné miesto do 2hod.
e) futbalové ihrisko
- hracia futbalová plocha, šatne, sprchy / 2hod.

2,50 Eur
25,- Eur

4. Kopírovacie služby
a) úradné listiny
- papierová kópia A4 jednostranná
- papierová kópia A4 obojstranná
b) ostatné – noviny, knihy, fotografie
- jedna strana A4

0,10 Eur
0,10 Eur
0,20 Eur
0,20 Eur

5. Inzercia
- oznam, reklama na úradnej tabuli obce/týždeň
- oznam, reklama v Obecnom spravodaji
1 strana
½ strany
¼ strany

1,50 Eur
10,- Eur
5,- Eur
2,50 Eur

6. Úradné úkony
-

overenie podpisu 1x
overenie listiny, dokumentu 1strana
potvrdenie o trvalom bydlisku,
ostatné potvrdenia vydané obecným úradom

1,50 Eur
1,50 Eur
5,-Eur
1,50 Eur

- ostatné - sadzby dané v zmysle novely zákona č. 145/1995 Z. z. Správne poplatky
(tvorí prílohu sadzobníka)

Schválené: 18.06.2014
Uznesením č. 25/2014

