I.

Prenájom nehnuteľného majetku obce – sály
kultúrneho domu (kuchyňa,wc,javisko,altánok)

DRUH
Prenájmu:

Poskytnuté LETNÉ
Pre
OBDOBIE
občanov
obce

PREDAJNÁ
Cudzí ,
AKCIA
domáci
Zábava, ples, domáci
svadba,akcia,

ZIMNÉ
OBDOBIE

POZNáMKA

50,- eur

60,- eur

50,- eur

60,- eur

Iné výdavky –

/+20,- eur využitie kuchyne
(napr. varenie,
pečenie ...) /

/+20,- eur využitie kuchyne
(napr. varenie,
pečenie ...) /

cenu určí
starosta obce

100,- eur

150,- eur

Rodinné
domáci
oslavy, akcie
/DO 6 hod./
domáci
KAR

30,- eur

40,- eur

20,- eur

30,- eur

Spoločenské
a športové
akcie
organizované
CUDZÍMI
organizátormi

O cene nájmu
Rozhoduje
starosta obce

O cene nájmu
Rozhoduje
starosta obce

rodinné oslavy:
/nad 6h/

cudzí

Spoločenské
a šport. akcie
organizované
DOMÁCIMI
organizátormi

Za účasti
domácich

O cene nájmu
Bez účasti O cene nájmu
Rozhoduje
Rozhoduje
domácich starosta obce
starosta obce
domáci
oslobodené oslobodené

Iné výdavky –
cenu určí
starosta obce

II. Zapožičanie inventáru Obecného úradu

INVENTÁR POPLATOK
Stôl

1,- € /1ks

Stolička

0,30€ / 1ks

Tanier plytký,hlboký,
dezertný

0,10€ / 1ks

Pohár na vodu, víno,
šampanské, šálky

0,10€ / 1ks

Príbor / pol.lyžice, vidličky,
nôž/

0,10€ / 1ks

Miska, tácka, polievková
misa
Naberačka, veľká, malá,
vareška
Hrnce veľké,malé

0,10€ / 1ks

Obrus vypratý vrátený

0,50 € / 1ks

Obrus nevypratý

1,- € / 1ks

Košíky na pečivo

0,10 €/ 1ks

0,10€ / 1ks
0,10€ / 1ks

III. Zapožičanie nástrojov, pracovného náradia
a strojných zariadení

Pracovné náradie

Poplatok

rebrík

1,- € /deň

Stavebná koza

1,- € / deň

miešačka

5,- € / deň

cirkulárka

8,- € / deň

IV.

Služby poskytované obecným úradom

Služby
Vyhlásenie v miestnom
rozhlase / 1 vyhlásenie
- komerčné
- nekomerčné
Vyhlásenie - gratulácia
Vyhlásenie – rozlúčka so
zosnulým
Vyhlásenie športových ,
kultúrnych akcií (pre všetky
organizácie so sídlom v obci)
Kopírovanie: strana A4
Osvedčenie podpisov
listín:
Rybársky lístok:
týždenný
mesačný
ročný
trojročný

Poplatok
5,- €
1,- €
3,- €
oslobodené
oslobodené
0,10 €
2,- € / 1 podpis
2,- € / 1 strana
1,50 €
3,- €
7,- €
17,- €

V.

Cintorínske poplatky

Služby
Hrobové miesto –
jednohrob / 10 rokov:
Domáci
Cudzí
Dvojhrob / 10 rokov:
Domáci
Cudzí
URNA : / 10 ROKOV domáci
cudzí
Dom smútku – prenájom
obradnej siene k pietnemu
aktu v čase pohrebu Domáci
Cudzí
Využitie chladiaceho boxu
Ostatné služby v DS

Poplatok
12,- eur / možnosť určenia
splátkového kalendára/
50,- eur /možnosť určenia
splátkového kalendára/
24,- eur
100,- eur
10,- eur
50,- eur

25,- eur
50,- eur
6,- eur / 1 deň
O výške poplatku rozhoduje
starosta obce /
v mimoriadnych situáciách/

VI. Prenájom miestnosti v Obecnom klube
Kar:

leto
zima
Rodinné oslavy leto:
Domáci
zima:

20,- eur
30,- eur
30,- eur+/20,- využitie

Cudzí

O výške poplatku rozhoduje
starosta obce

kuchyne/

40,- eur+/20,- využitie
kuchyne/

PONUKA SLUŽIEB Obecným úradom
Rakovnica - POHREB
Vystúpenie ZPOZ-u :

40,- eur

Prenájom sály KD na KAR: leto:20,-eur
Zima:30,-eur
Prenájom miestnosti v Obecnom
klube
leto: 20,-eur
zima: 30,-eur
Prenájom miestnosti
v Dome smútku:

25,-eur

Použitie chladiaceho boxu: 6,-/deň

