Sadzobník o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného, nehnuteľného majetku a služieb

Predmet
1. Vysielanie v obecnom rozhlase
- jeden oznam
- smútočné oznámenie,
- zdravotné oznamy, oznamy kultúrno-spoločenských schôdzí
2. Kopírovacie služby
- úradné listiny A 4 - jednostrane
- úradné listiny A 4 - obojstrane
- odoslanie faxu - každá strana

Cena
3,50 €
zdarma
zdarma

0,10 €
0,20 €
0,70 €

3. Prenájom nehnuteľných vecí - jednorázový
a) nájom sály kultúrneho domu
vykurovacie obdobie 1) za prvé dve hodiny akcie
160 €/2 hodiny
nevykurovacie obdobie za prvé dve hodiny akcie
80 €/2 hodiny
každá začaná hodina po uplynutí dvoch hodín
20 €/hodina
občania s trvalým pobytom v Obci Dubové majú pri rodinných akciách nárok na 50 % zľavu z celkovej sumy
b) nájom zasadačka kultúrneho domu, divadelný klub
vykurovacie obdobie za prvé dve hodiny akcie
60 €/2 hodiny
nevykurovacie obdobie za prvé dve hodiny akcie
30 €/2 hodiny
každá začaná hodina po uplynutí dvoch hodín
10 €/hodina
občania s trvalým pobytom v Obci Dubové majú pri rodinných akciách nárok na 50 % zľavu z celkovej sumy
3. Prenájom hnuteľných vecí - jednorázový
výsuvný rebrík
prívesný vozík
veľkoobjemový kontajner občania s tvralým pobytom v Obci Dubové
veľkoobjemový kontajner občania bez trvalého pobytu a frimy
traktor
4. Poplatok za užívanie nebytových priestrov obce na rok
- výrobné a prevádzkové priestory
- skladové priestory
- ostatné priestory
5.Poplatok za používanie Domu smútku a cintorínsky poplatok
- prepožičanie obradnej siene vykurovacie obdobie
- prepožičanie obradnej siene nevykurovacie obdobie
- prepožičanie chladiaceho zariadenia na uloženie zomrelého
6. Úživacie právo na dobu 10 rokov
a) prenájom hrobového miesta pre občana s
trvalým pobytom a rodáka Obce Dubové
- jednohorb (aj hĺbkový)
- dvojhorb
- urna
b) prenájom hrobovéh miesta pre nerodáka Obce Dubové
- jednohrob (aj hĺbkový)
- dvojhorb
- urna
1) vykurovacie obdobie sa rozumie aj požiadavka nájomcu na kúrenie
Prenájom obecného majetku a služieb je upravený vo všeobecných podmienkach
Sadzobník schválený Uznesením č. 42/2019
na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Dubové dňa 29.04.2019

15 €/deň
15 €/deň
0,10 €/deň
2,00 €/deň
25,00 €/deň
10,00 €/ m2
8,30 €/m2
7,30 €/m2

20,00 €/obrad
10,00 €/obrad
0,50 €/hodina

15,00 €/10 rokov
30,00 €/10 rokov
10,00 €/10 rokov
100,00 €/10 rokov
200,00 €/10 rokov
50,00 €/10 rokov

