SADZOBNÍK ÚHRAD
ZA SLUŽBY
OD OBČANOV A ORGANIZÁCIÍ

OBCE CINOBAŇA

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD OBČANOV
A ORGANIZÁCIÍ

1. Úhrady za rozmnožovanie a kopírovanie
0,06 €
0,10 €
0,10 €
0,15 €

za l list A4
obojstranne
za l list A3
obojstranne

Úhrady za tlač
Čiernobiela tlač: za l list A4
obojstranne
Farebná tlač:
za l list A4
obojstranne

0,10 €
0,20 €
0,50 €
1,00 €

2. Úhrady za použitie miestneho rozhlasu
á 0,70 €
á 3,00 €
á 3,50 €
á 1,00 €
á 0,70 €

Pre našich podnikateľov /v každej dobe/
Pre cudzích podnikateľov /počas prac. doby/
Pre cudzích /mimo prac. doby/
Pri jubileách
Bežné oznamy mimo podnikania, pohreby
a pod.

Výpožičné
Zápisné: dospelí
deti

3. Úhrady v miestnej knižnici
0,20 € /za jednu knihu na mesiac
1,00 €
0,50 €

4. Úhrady za použitie Kultúrnych domov v Cinobani a v Turičkách
Cez vykurovacie obdobie
Cinobaňa
Turičky

Cez nevykurovacie obdobie
Cinobaňa
Turičky

Disko zábavy
Tanečné zábavy
Svadby

120 €

35 €

100 €

20 €

Venček
Rodinné oslavy a
jubileá

30 €

20 €

20 €

10 €

20 €

20 €

10 €

10 €

250 €

100 €

200 €

70 €

30 €

20 €

20 €

10 €

Kary
Reklamy firiem
a predaj
v miestnosti KD
Schôdze urbáru,
schôdze a stretnutia
firiem, spolkov,
združení atď.
(nad 50 osôb)
Prezentačné akcie
firiem v Klube
dôchodcov a v KD
Pracovné stretnutia,
porady, školenia,
konzultácie firiem,
spolkov, združení
atď. (do 50 osôb)

5 € / za každú začatú hodinu

7 € / 1 hod.

5 € / 1 hod.

Od poplatkovej povinnosti za prenájom priestorov kultúrnych domov sú oslobodené tieto organizácie:
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Cinobaňa – Katarínska Huta, Základná organizácia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých Cinobaňa, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Cinobaňa,
Základná škola s materskou školou Cinobaňa, Evanjelická cirkev a.v, Katolícka cirkev,Občianske združenia.
Oslobodenie sa nevzťahuje pre organizácie, ktoré majú voči obci akékoľvek podlžnosti/týka sa to aj ich
členov/ a nevzťahuje sa ani na prípadné poškodenia inventáru KD alebo vzniknuté škody na majetku obce!

Prepožičanie inventáru
Stoly
stoličky

Taniere
/hlboký, plytký, malý/

á 1,20 € /1ks
á 0,30 € /1ks
Prepožičanie riadu mimo klubu a v klube
Príbor
0,06 € /1 ks
0,01 €/ 1 ks
Poplatky za poškodený, chýbajúci inventár
0,40 € /1ks
120,-- €/ks
20,-- €/ks
0,20 € /1ks
1,50 € /1ks
0,70 €/1ks
0,50 €/1ks

Pohár na vodu
Poškodenie stola
Poškodenie stolička
Pohár malý
Tanier /plytký, hlboký, malý/
Príbor /vidlička, nôž, lyžica/
Malá lyžica

5. Úhrady za použitie Domu smútku
Za použitie mrazničky
každých 24 hodín
Prepožičanie obradnej siene max. 3 dni
a za ďalší aj začatý deň
Za vyhotovenie štítu
Za katafalk
Za ozvučenie
Za dodanie sviečok k pohrebnému
obradu za l ks

naši občania
3,30 €
z okolitých obcí 6,70 €
10,00 €
3,30 €
0,50 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €

Uvedené poplatky budú vyberané v hotovosti do pokladne Obecného úradu na príjmovú
potvrdenku - bez platobného výmeru.
Kultúrny pracovník je povinný viesť osobitnú evidenciu za všetky úhrady, týkajúce sa
knižnice, a priestorov kultúrneho domu. Za použitie domu smútku sa vedie evidencia na
Obecnom úrade.

6. Úhrady za požičanie majetku
a) požičanie miešačky

za deň 10,00 €

7. Úhrady za poskytnutie traktora a mot.vozidla SEAT INCA
- občanovi, ktorému sa poskytne traktor na prevoz sa fakturuje:
- ubehnuté km / km jazdy traktora s vlečkou /
0,50 €
doba výkonu /náklady na l bod. práce /
5,00 €
- občanovi, ktorému sa poskytne preprava motorovým vozidlom SEAT INCA na
prevoz sa fakturuje:
- ubehnuté km / km jazdy vozidla s vlečkou /
0,50 €
doba výkonu /náklady na l bod. práce /
5,00 €

8. Cintorínske poplatky
Prenájom miesta na 10 rokov - jednohrob

16,60 €

Prenájom miesta na 10 rokov – dvojhrob

33,20 €

Prenájom miesta na 10 rokov - detský hrob (do 3 rokov) .

5,00 €

Prenájom miesta pre urnu v zemi na 10 rokov(Katarínska Huta,Turičky,Žihľava) 10,00 €
Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – jednohrob
na ďalších 10 rokov

6,63 €

Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – dvojhrob
na ďalších 10 rokov

13,27 €

Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch - detský hrob
na ďalších 10 r.
Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov – jednohrob

3,31 €
16,60 €

Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov - dvojhrob

33,20 €

Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou na 10 rokov - jednohrob

6,63 €

Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou na 10 rokov - dvojhrob

13,27 €

Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou na 10 rokov – urnové miesto
na ďalších 10 rokov

4,00 €

Prenájom urnového miesta na 30 rokov (Cinobaňa)

250,00 €

Tieto cintorínske služby tvoria súčasť prevádzkového poriadku pohrebiska.

9. Doplnkové služby poskytované cez IOMO
(Integrované obslužné miesto občana)
-

Tlač, skenovanie a kopírovanie dokumentov

0,50 €/list

Tento sadzobník úhrad za služby od občanov a organizácií bol schválený Uznesením č.
10/2010 zo dňa 15.11.2010.
Zmena v sadzobníku bola schválená Uznesením č. 11/2011 zo dňa 28.09.2011.
Doplnenie sadzobníka bolo schválené Uznesením č. 13/2011 zo dňa 23.11.2011.
Zmena a doplnenie sadzobníka bolo schválené Uznesením č. 2/2016 zo dňa 28.04.2016.
Zmena a doplnenie sadzobníka bolo schválené Uznesením č. 1/2018 zo dňa 15.03.2018.
Sadzobník úhrad za služby od občanov a organizácií v platnom znení nadobudol so zmenami
účinnosť dňom: 01.04.2018. Dňom účinnosti tohto sadzobníka stráca platnosť sadzobník zo
dňa 24.11.2016.

...................................................
Melicher Jozef
starosta obce
V Cinobani dňa 29.03.2018

