Príloha č. 1

SADZOBNÍK CIEN
(za poskytnuté služby obcou Sása)
A)
1.

Poplatok za použitie pozemkov, nebytových priestorov a materiálu:
Poplatok za použitie pozemkov na uskladnenie materiálu:

2.

Sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva je za :
a) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
b) umiestnenie predajného alebo stavebného zariadenia
a deň,
c) predaj za použitie trhového miest : a) obyvatelia obce
b) ostatní

0,03 €/m2/rok

0,066 €/m² a deň,
0,066 €/m²
2,00 €,
5,00 €,

d) umiestnenie zariadenia cirkusu a lunaparku a iných atrakcií za m² plochy a deň 0,066 €,
e) umiestnenie skládky viac ako na 7 dní
0,165 €/m² a deň
f) trvalé parkovanie vozidiel :
- osobné motorové vozidlo
3,3 € ročne,
nákladné motorové vozidlo
33 € ročne.
3.

a)
b)
4.

5.

Poplatok za použitie nebytových priestorov
Škola
Klub dôchodcov
Poplatok za použitie spoločenskej miestnosti Pohoda:
a)
Pre tanečnú zábavu, diskotéku a svadobnú hostinu
b)
Pre rodinné pohostenie, kary
7,00 €
+ úhrada nákladov na el. energiu a plyn
Poplatky za zapožičanie:
a) Stola 1ks na deň
b) Stoličky 1 ks na deň
c) Poplatok zo servisu na 1 deň
-taniere / dezertný, plytký hlboký/
-príbory
Poháre
Ďalší inventár
Obrusy
Vrátiť čisté
d) Lešenia „hak“ na 1 deň (1 sada, 4 stĺpy 3 m,
priečky 3 m, 4 priečky 1 m)
e) Parák na guľáš na 1 deň

6.
8.
9.

Zapožičanie oblúkov na tribúnu na 1 deň
Dom smútku na 1 deň
Poplatok za odpad na skládke
B)
-

15,00€
10,00 €
15,00 €

0,30 €
0,15 €
0,07 € za ks
0,03 €/ks
0,03 €/ks
0,03 € /ks
0,07 €/ks

0,70 €
1,50€
15,00 €
3,32 €
5,00 €

Poplatok za použitie miestneho rozhlasu:

za jedno hlásenie s opakovaním oznamu od fyzickej
a právnickej osoby

3,00 €

C)
Dopravné služby:
a)požiarnym vozidlom za 1 hod.
b)zapožičanie traktora s vlečkou na 1 deň
c)zapožičanie plaťáka na 1 deň
d)zapožičanie traktora za 1 hod.
e) Plošina

12,00 €
2,00 €
5,00 €
15,00 €

28 € za Mh
1,30 € za 1 km
4,80 €/15 min v kľude

-

D)
Kopírovacie služby:
za jednu stranu formát A4
za jednu stranu formátu A4 na vlastný papier

0,10 €
0,05 €

Kľúče od zapožičaných miestností musia byť na druhý deň odovzdané na obecnom
úrade zodpovednému zamestnancovi, miestnosť uprataná do pôvodného stavu.
Pri nevrátení zapožičaného materiálu na druhý deň po použití sa poplatok zvyšuje za
každý deň omeškania o finančnú čiastku, ako za zapožičanie.
Poplatok za poskytnuté služby sa uhrádza pri odovzdaní zapožičaného materiálu alebo
pri odovzdaní kľúčov od nebytových priestorov.
Uznesenie 50/3/2015 a uznesenie 121/7/2015

Platné od 1.1.2016

Mgr. Iveta Hladká
starostka obce

