
 
SADZOBNÍK  CIEN 

Príloha č. 2 VZN č. 4/2010 zo dňa 15.12.2010 
 

Návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách  

 
1. Vysielanie v obecnom rozhlase     zákl. sadzby 

a) za jeden oznam                  2,00 €  
 
Platené oznamy v obecnom rozhlase sa budú vysielať v pracovných dňoch v čase od 
8.00 do 15,30 hodiny. Poplatok sa platí pred uverejnením  oznamu do pokladne OcÚ 
Šarišské Dravce  Poplatok za vysielanie oznamu v dňoch pracovného pokoja a voľna 
sa zvyšuje o 50 %. 
 
2. Prenájom nehnuteľných vecí (pozemky a nebytové priestory) 
    A. POZEMKY 
 
 a) využívanie na záhradku      0,03 €/ m2 
 b) ostatné pozemky       0,07 €/m2 
 c) pozemky, na ktorých sú postavené mobilné garáže 0,10 €/m2 
 d) na podnikateľské účely              osobitnou zmluvou 
Nájomca si prizná  skutočnú plochu užívania jednotlivého druhu pozemku, kontrolu 
správnosti zrealizuje komisia zložená z poslancov OcZ. Poplatok je jednorázový 
a uhradí sa vždy do 31.6. kalendárneho roka na obecnom úrade. Ak v priebehu roka 
dôjde k zmene nájomcu alebo výmery užívanej plochy nájomca je povinný túto 
skutočnosť oznámiť na OcÚ do 7 dní od uskutočnenej zmeny. 
 
    B. NEBYTOVÉ  PRIESTORY – STAVBY 
  
 Stavby vo vlastníctve obce budú prenajímané  osobitnou zmluvou.  
         
3. Prenájom hnuteľných vecí 
 a) miešačka 250 lit.   - pre občanov s trvalým pobytom 14,00 €/deň 
                 - pre ostatných občanov   17,00 €/deň 
  
 c) stoly           0,35 €/ks 
 d) stoličky                     0,20 €/ks 
 e) zariadenie kuchynky             0,10 €/ks 
  
 
4. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový 
    A. Kultúrny dom a budova obecného úradu 
 a) na usporiadanie pohrebných posedení – kar  15,00 €  

     spotreba elektrickej energie        0,25 €/kWh 
     spotreba plynu          0,60 € /m3 

  * paušál za vodu       2,25 €/m3 vody 
      Prenájom kuchyne                                                             10,00 € 
      Prenájom riadu         0,05€/osoba
   
 b) na usporiadanie plesov, svadieb, tanečných zábav  
       - trvalo bývajúci občania    40, 00 € 
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  - ostatní občania                60,00 € 
  * paušál za vodu        2,25 €/m3 vody 

     spotreba elektrickej energie        0,25 €/kWh 
     spotreba plynu          0,60 € /m3 
     Prenájom kuchyne                                                             10,00 € 

      Prenájom riadu         0,05€/osoba
   
 c) ostatné akcie – krstiny, životné jubileá, prijímanie 

     promočné posedenia, stretávka spolužiakov    
   - trvalo bývajúci občania              15,00 € 
   - ostatní občania     15,00 € 
  * paušál za vodu      2,25 €/m3 vody      

     spotreba elektrickej energie        0,25 €/kWh 
     spotreba plynu          0,60 € /m3 
     Prenájom kuchyne                                                             10,00 € 

      Prenájom riadu         0,05€/osoba 
 

d) usporiadanie rôznych spoloč. a kult. vystúpení  9,00 € / hodinu  
  

e) stretávka svadobčanov pred svadbou, po svadbe  15,00 € 
  * paušál za vodu       3,00 € 

spotreba elektrickej energie    0,25 €/kWh 
     spotreba plynu       0,60 € /m3 
     Prenájom kuchyne                                                             10,00 € 

                Prenájom riadu         0,05€/osoba 
  

f)  predajné akcie a prezentačné akcie 
  veľká sála       35 €/deň 
  malá sála                                                                      17 €/deň  
   
  
Pri týchto sadzbách každý nájomca je povinný upratať priestory a riad (poumývanie 
použitého riadu, upratanie a poutieranie stolov, umytie podlahy používaných 
priestorov). Ak nájomca nechce použité priestory poumývať (ostatné úkony musí 
zrealizovať), poplatok sa zvyšuje u všetkých položiek o    14,00 € 
 
 Poplatky za energie a za plyn bude prepočítavaný  podľa aktuálnych cien 
pre právnické osoby.  
  
 
5. Kopírovacie služby 
  A4 – jednostranne       0,10 €/ks 
  A4 – obojstranne       0,15 €/ ks 
  A3 – jednostranne       0,20 €/ks 
  A3 – obojstranne       0,25 €/ks 
 
 
6. Cintorínske poplatky  
 
a) Výkop hrobu pre uloženie rakvy do zeme v dĺžke do 120 cm           90,00 €  
b) výkop hrobu pre uloženie rakvy do zeme v dĺžke nad 120 cm       120,00 € 
c) Výkop hrobu do pomníka          130,00 € 
d) Výkop hrobky (jeden)  a odpratanie zeminy     150,00 €  
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e) Výkop hrobky (jeden na druhého) a odpratanie zeminy       170,00 € 
f) uzatvorenie hrobky, materiál, práca, preprava materiálu          30,00 € 
g)  výroba dreveného poklopu (povalka)               25,00 € 
 
 
7. Dom nádeje 
a) prepožičanie obradnej miestnosti na pohrebné obrady    10,00 €  
b)  za použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň     5,00 € 
 
 
8. Avia valník 
 poplatok za  každý ubehnutý kilometer      1,00 € 
 
9. Citroen Jumper 
Poplatok za každý ubehnutý kilometer      0,55 € 
 
 
 
 
 
Túto prílohu č. 2 schválilo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 15.12.2010   
a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011. 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jozef Bujňák  
             starosta obce 
   
 
 
 
 
Vyvesené: 15.12.2010 
Zvesené:    30.12.2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


