Cenník poplatkov za služby v obci Hlboké
1. Prenájom KD Hlboké
Por.č.:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

služba
smútočné posedenie - kar
- smútočné posedenie – kar pre občanov
s trvalým pobytom na území obce Hlboké
svadobná hostina
- svadobná hostina pre občanov s trvalým
pobytom na území obce Hlboké
rodinné posedenia
- rodinné posedenia pre občanov s trvalým
pobytom na území obce Hlboké
organizácie a združenia
usporiadanie divadla počas víkendu
tanečná zábava, ples, Silvester
- tanečná zábava, ples, Silvester pre občanov
s trvalým pobytom na území obce Hlboké
usporiadanie pracovných a iných akcií (schôdza,
seminár, školenie, prezentácia, cvičenie a pod.)
za predajnú akciu v KD

poplatok
40€
20€
100€ + energie, voda
70€ + energie, voda
40€
20€
30€ + energie, voda
20€
200€ + energie, voda
100€ + energie, voda
7€ / za každú začatú hodinu
10€ / € za každú začatú
hodinu, max. 80€ na celý
deň

Oslobodené od poplatku
1. organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy kultúrneho podujatia (napr.
divadelné predstavenie) pre obec alebo pri príprave prezentácie a pomoci obci
2. organizácie 1x ročne pri príležitosti výročnej schôdze, školské akcie, prezentovanie
programu detí, osvetové prednášky. Jednota dôchodcov je oslobodená od poplatku 4x
ročne.
3. obecný úrad a akcie ním organizované, verejné zasadnutia obecného zhromaždenia,
zasadnutia komisií

2. Prenájom zasadacej miestnosti
Por.č.:

služba

poplatok

1.

komerčné účely – prezentácie,
školenia, súkromné akcie – kar,
rodinná oslava
organizácie – posedenie, schôdze, oslavy

5€/za každú začatú hodinu

2.

5€

Oslobodené od poplatkov
1. osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy kultúrneho podujatia pre obec
alebo pri príprave prezentácie a pomoci obci
2. organizácie 1x ročne pri príležitosti výročnej schôdze, školské akcie,
prezentovanie programu detí, osvetové prednášky
3. obecný úrad a akcie ním organizované, verejné zasadnutia obecného
zhromaždenia, zasadnutia komisií

3. Vyhlásenie v miestnom rozhlase
Por.č.:
1.
2.

služba
vyhlásenie relácie počas pracovnej doby
vyhlásenie relácie počas víkendov

poplatok
3,50€
20€

4. Kopírovanie
Por.č.:
1.
2.
3.
4.

služba
formát A4 jednostranne
formát A4 obojstranne
formát A3 jednostranne
formát A3 obojstranne

poplatok
0,05€
0,10€
0,10€
0,15€

5. Poplatok za prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve obce
Por.č.:
1.

služba
najnižšie ročné nájomné

poplatok
30€, / m2/rok, + platby za
energie, vodu, TKO, ktoré
si bude nájomca platiť
sám

6. Prenájom strojov a náradia obce
Por.č.:

služba

poplatok

1.
zbíjačka veľká MAKITA
20 €/deň
2.
búracie kladivo
20 €/deň
3.
drvič konárov
10 €/deň
4.
vibračná doska
20 €/deň
5.
miešačka na betón
10 €/deň
- záloha pri požičaní náradia je 50 €.
- ak je požičanie kratšie ako 5 hod cena prenájmu bude 50%.
- pri požičaní na víkend platí sadzba na deň od piatka od 15:00 hod do pondelka do
8:00 hod. Pokiaľ sa náradie odovzdá po 8:00 hod zaúčtuje sa ďalší deň.

7. Reklama na webovej stránke a nehnuteľnostiach obce
Por.č.:
1.
2.
3.

služba
Poplatok za zverejnenie reklamy na
oficiálnej internetovej stránke obce
Poplatok za umiestnenie reklamy na
nehnuteľnosti v majetku obce do 0,5m2
Poplatok za umiestnenie reklamy na
nehnuteľnosti v majetku obce nad 0,5m2

poplatok
10€/rok
50€/ rok
100€/rok

8. Poplatok za služby
Por.č.:
1.

služba

poplatok

doprava obecným traktorom preprava
20€/ Mth
materiálu
stojné
5€/hod.
2.
práca s krovinorezom, sadzba zo
10€/ hod.
zamestnancom OÚ
50% zľavu z poplatkov v bode 1-3 a 5, 6, 7 má starosta obce, zamestnanci obce, poslanci,
členovia komisií pri OZ / výhradne za účelom osobnej potreby/.

