Obec Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Podtureň
Cenník za služby a poplatky vyberané obcou
Položka 1
Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase 7,00 €
Od poplatku sú oslobodené:
a) hlásenia ZPOZ - u
b) hlásenia cirkvi a cirkevnej charity
c) hlásenia združení pôsobiacich na území obce /OFK Podtureň, Jednota
dôchodcov .../
d) hlásenia základných a stredných škôl
e) hlásenia Pozemkového spoločenstva Podtureň
Položka 2
Za vydanie potvrdení na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
a) fyzické osoby 2,00 €
b) právnické osoby 4,00 €
c) pri písomnom styku sa k tejto sume pripočítavajú náklady na poštovné podľa
aktuálneho cenníka poštových služieb
OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky neplatí:
a) za potvrdenia vydávané pre účely konaní úseku sociál. vecí a zdravotníctva
b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
c) samosprávne orgány inej obce
d) neziskové a charitatívne organizácie
Položka 3
Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory za účelom
jednorázového použitia sa stanovuje:
9,00 €/hod
a) zasadačka obecného úradu
b) malá sála kultúrneho domu
9,00 €/hod
c) veľká sála kultúrneho domu
9,00 €/hod
Oslobodenie :
od poplatku v rámci obce rôzne výstavy, napr.: ručné práce a pod., charitatívne
akcie, akcie spoločenských organizácií a organizácií so sídlom v obci.
Položka 4
Zhotovenie čiernej kópie A4 0,10 €/ strana 0,15 € obojstranne
Zhotovenie čiernej kópie A3 0,15 €/ strana 0,25 € obojstranne
Zhotovenie farebnej kópie A4 1,00 € / strana
Náklady za odoslanie a prijatie jednej strany faxom 0,20 €

Položka 5
Predaj KUKA nádoby 110 l
Predaj propagačného materiálu
Kniha - „Podtureň 1331-2002
Kniha - „Podtureň - brána do laténskeho Liptova“
Pohľadnica obce
Položka 6
Zapožičanie
- výsuvného hliníkového rebríka
- miešačky
- vlečka
- traktor s obsluhou
- záhradná drevená lavica
- záhradný drevený stôl
- krovinorez s obsluhou

30,00 €/kus
3,50 €/ kus
1,70 €/ kus
0,10 €/ kus

3,00 €/ deň
4,00 €/ deň
10,00 €/ 1 odvoz bez určenia vzdialenosti
5,00 €/ km
1,00 €/ deň
1,00 €/ deň
2,50 €/ hodina

- stôl reštauračný - obdĺžnikový
0,40 €/ks
- stôl reštauračný - štvorcový
0,30 €/ks
0,20 €/ks
- stolička
- obrus
0,80 €/ks
- kuchynské pomôcky /tanier, pohár, lyžica, vidlička, nožík, lyžička, tácka,
naberačka, hrniec ....
0,05/ks

Marián VOJTÍK
starosta

Schválené uznesením OZ č. 5/5/2011 dňa 13. 10. 2011.

