
Návrh zmeny Prílohy č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 Obecného zastupiteľstva 

v Stakčínskej Roztoke o úhradách za poskytované služby  
 

 

Sadzobník poplatkov 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

P. č.   Názov poskytnutej služby:                                          Základná sadzba  ( € ) 

___________________________________________________________________________ 

 

1.       Služby poskytované obecným úradom: 

          a) jednostranné                                                                 0,10 €/strana 

          b) obojstranné                                                                   0,20 €/kus 

          c) vysielanie v obecnom rozhlase:          5 €/ 1 vyhlásenie 

____________________________________________________________________ 

 

2.       Prenájom nehnuteľných vecí – jednorazový 

 

          Kultúrny dom prenájom miestnosti  

 Sála KD 

          a) Svadba, kultúrne podujatie, zábava   100 € 

          b) rodinná oslava     100 € 

          c) pre potreby rozlúčky so zosnulým   20 €  

 

Kuchyňa      20 €  

  

            Salónik      50 €  

     

           V zimnom období sa k cenám pripočítajú náklady na vykurovanie 30 €/deň. 

           Za prenájom sa zaplatí dopredu kaucia vo výške 100 €          

           Pre občanov s trvalým pobytom môže starosta znížiť poplatky o 50 % 

V prípade poškodenia sa uhradia náklady na opravu. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.     Služby traktorom Zetorom 7745 

        a) kosenie, mulčovanie                                                                 35,00 €/hod. 

        b) nákladná preprava                                                                      0,90 €/km 

        c) orba, kultivovanie                                                                    35,00 €/hod. 

         

___________________________________________________________________________ 

 

4. Predaj nádoby na odpad 120 l (raz za 3 roky pre domácnosť 

    - občanov, ktorý majú v obci trvalý pobyt)    1/2 nákupnej ceny 

   Pre ostaných občanov a podnikateľské subjekty za cenu,  

    za ktorú nádoba bola zakúpená. 

     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     

 

 



5.     Prenájom hnuteľných vecí 

 

        Kuchynský riad:    

        5.1. Jedálny príbor (nôž, vidlička, lyžica)      0,15 €                                                                               

        5.2.  Lyžička kávová    0,05 €                                                                               

        5.3.  Naberačka                       0,10 €                                                                

        5.4.  Dezertný tanier                                                                               0,05 €  

        5.5.  Tanier  plytký                                                                                 0,05 € 

        5.6.  Tanier hlboký                                                                                 0,05 € 

        5.7.  Misa prílohová veľká                                                                     0,20 € 

        5.8. Misa polievková                                                                              0,20 € 

        5.9. Tanier plytký veľký podlhovastý                                                    0,20 € 

        5.10. Soľnička                                                                                         0,10 € 

        5.11. Košík na pečivo                                                                             0,10 € 

        5.12. Pohárik                                                                                         0,05 € 

        5.13. Pohár na vodu                                                                                0,05 € 

        5.14. Pohár na víno                                                                                 0,05 € 

        5.15. Hrnček, šálka            0,10 € 

        5.16. Pekáč smaltovaný                                                                          0,20 € 

        5.17. Panvica veľká, malá                                                                      0,50 €    

        5.18. Hrniec                                                                                            0,50 €  

 

        Obrus         2,50 €/deň 

        Stolička         0,30 €/deň 

        Stôl         1,50 €/deň 

        Set ( 1 stôl a 2 lavice)       4,50 €/deň 

                

        Kalové čerpadlo        3,50 €/hod.                                                   

        Plávajúce čerpadlo       3,50 €/hod 

        V prípade poškodenia sa uhradia náklady na opravu a v prípade straty sa obci uhradí 

nadobúdacia cena. 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladá: MVDr. Jána Stošek, starosta obce 

V Stakčínskej Roztoke 23. 11. 2022 

Návrh dodatku bol vyvesený na úradnej tabuli: 23. 11. 2022 

Schválený dňa 00. 00. 2022 uznesením č.  00/2022 

Zmena bola vyvesená na úradnej tabuli: 00. 00. 2022  


