SADZOBNÍK
MIESTNYCH POPLATKOV ZA PRÁCE A SLUŽBY VYKONÁVANÉ
OBECNÝM ÚRADOM V ŠAMUDOVCIACH
1.

Poplatok za administratívne úkony:
a/za vystavenie potvrdenia,okrem potvrdenia o trvalom pobyte
1,00€
b/za kopírovanie čiernobiele
0,10€ / 1 strana A4
c/za skenovanie, odosielanie e-mailu
0,10€/1strana
d/za vytlačenie dokumentu z USB kľúča
0,10€/ 1 strana A4
e/za odosielanie faxom
1,00€/1 strana A4

2.
Poplatok za vyhlásenie jedného oznamu, príp. rozhlasovej relácie
v miestnom rozhlase.
Sadzba poplatku je:
6,00€
Obec si vyhradzuje právo nevyhlásiť oznam alebo reláciu, ktorá je v rozpore s platnou
legislatívou SR, je hanlivá, alebo inak poškodzuje dobré mravy. S konečnou platnosťou
o nevyhlásení relácie rozhoduje starosta obce a v jeho neprítomnostipracovník OcÚ.
Poplatok sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Šamudovciach do pokladne pred
vyhlásením oznamu.
3.

Poplatok za prepožičanie miestnosti Kultúrneho domu.

Sadzba poplatku za jednu akciu : letné obdobie vykurovacie obdobie
60,00€
70,00€
a/ tanečné zábavy, diskotéky, plesy
b/ rodinné oslavy
30,00€
40,00€
b/ kultúrno-športové akcie:
20,00€
25,00€
c/ pohrebné hostiny, kary
10,00€
d/ iné akcie vyššie neuvedené
20,00€
V poplatku je zahrnuté aj zapožičanie kuchynského riadu. Za nevrátenie, alebo poškodenie
riadu sa platí plná cena nevráteného, alebo poškodeného riadu.
4.

Poplatok za požičanie nábytku z KD:

Poplatok je stanovený za prepožičanie nábytku na jednu akciu, to znamená najviac 3 dni.
Sadzba poplatku na jednu akciu je:
a/ stôl
1,00€/ 1 deň
b/ stolička
0,25€/ 1 deň
0,50€/ 1 deň
c/ drevená lavica
Poplatok sa zvyšuje o plnú sadzbu za každý ďalší deň prepožičania.

5.

Úhrada za požičanie dopravných prostriedkov, strojov a príslušenstva:
a/ Kolesový traktor zn. Zetor Major
25,00€/Mth
(vrátane obsluhy a dostupného príslušenstva)
b/ Osobné motorové vozidlo zn. Fiat Ulysse ....... 0,20€/km
(vrátane obsluhy)
c/ Kosačka zn. Perla ............................................ 10,00€/1deň
2,00€ / 1hod.
d/ Miešačka ........................................................ 5,00€/1deň
e/ Príklepová vŕtačka veľká ................................. 10,00€/1deň
2,00€ /1hod.
f/ Motorová píla ................................................. 10,00€/1deň
2,00€ /1hod.
g/ Motorovýštiepkovač ...................................... 10,00€/1deň
h/ Motorový vrták ............................................... 10,00€/1deň
i/ Celohliníkové lešenie ....................................... 5,00€/1deň
j/ Hliníkový rebrík................................................. 1,00€/1deň
k/ Krovinorez........................................................ 10,00€/1deň
2,00€ /1hod.
l/ Benzínová motorová kosačka........................... 10,00€/1deň
2,00€ /1hod.
m/ Elektrická kosačka.......................................... 10,00€/1deň
2,00€ /1hod.
n/ Uhlová brúska veľká........................................ 10,00€/1deň
2,00€ /1hod.
o/ Uhlová brúska malá........................................
p/ Vŕtačka............................................................
r/ Prívesný vozík..................................................
s/Elektrické miešadlo..........................................
t/ Zvárací transformátor......................................
u/ Akumulátorový skrutkovač.............................
v/ Hliníková vodováha.........................................
z/ Traktorová kosačka.........................................

5,00€/1deň
1,00€ /1hod.
5,00€/1deň
1,00€ /1hod.
10,00€/ 1 deň
2,00€ /1hod.
5,00€/1deň
1,00€ /1hod.
10,00€/ 1 deň
2,00€ /1hod.
5,00€ / 1deň
1,00€ /1hod.
5,00€ / 1deň
1,00€ /1hod.
15,00€/ 1deň
5,00€ /1hod.

Uvedené sumy platia pri zapožičaní pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Šamudovce.
Pri zapožičaní obyvateľom, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Šamudovce sa ceny
zdvojnásobia.
Tento sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané Obecným úradom v
Šamudovciach bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Šamudovciach dňa 9.12.2015,
uznesením č. 51/2015 a nadobúda platnosť dňa 1.1.2016. Poplatky sa platia v hotovosti do
pokladne OcÚ Šamudovce.
Zároveň sa týmto sadzobníkom ruší sadzobník miestnych poplatkov schválený OZ
v Šamudovciach dňa 18.3.2015 uznesením číslo 21/2015, ktorý nadobudol právoplatnosť
1.4.2015.
V Šamudovciach dňa 9.12.2015

Emil Ircha
starosta obce

