
Sadzobník poplatkov obce Lehota Rok 2 0 0 9
 

názov MJ Eur
1.

oznamy, úmrtia a pod. bez rozdielu obsahu informácii   - vyhlásenie v miestnom rozhlase   
                     a/ počas pracovnej doby 1,83

                     b/ po pracovnej dobe 2,92

                     c/ hranie jubilantom 1,46

občianska inzercia, zverejnenie oznamov, reklamy na 1 týždeň  - na úradnej tabuli 0,73

kopírovanie na súkromnú disketu, CD, USB 0,18

kopírovanie formátu A4, vytlačenie z diskety, CD  0,07

kopírovanie formátu A4 obojstranne  0,11

kopírovanie formátu A3  0,15

kopírovanie formátu A3 obojstranne  0,18

telefonovanie v sieti SR do 5 min. jeden hovor 0,37

faxovanie -  1 strana 0,73

prenájom zasadačky malej alebo (a) veľkej  na OÚ  
           a/ pri oslavách, karoch na 1 deň  mimo vykurovacieho obdobia deň 18,26

             / pri oslavách, karoch na 1 deň  počas vykurovacieho obdobia deň 21,91

          b/ pri predajných a prezentačných akciách mimo vykurovacieho obdobia hod. 6,64

            / pri predajných a prezentačných akciách počas vykurovacieho obdobia hod. 9,96

2. Poplatky s užívaním KD
prenájom priestorov v KD, ak sa nejedná o akcie poriadané OÚ alebo pod jeho záštitou:

deň 18,26

deň 21,91

deň 54,77

deň 58,42

P.č.
Poplatky miestne - OcÚ

          a/ malá sála vrátane kuchynky pri malých oslavách, svadbách, posedeniach, karoch mimo  
vykurovacieho obdobia
           / malá sála vrátane kuchynky pri malých oslavách, svadbách, posedeniach, karoch počas  
vykurovacieho obdobia
          b/ veľká sála bez kuchynky, pri predajných a reprezentačných akciách mimo  vykur. obdobia
           / veľká sála bez kuchynky, pri predajných a reprezentačných akciách počas vykur. obdobia



hod. 10,95

hod. 12,78

deň 73,03

deň 91,28

deň 36,51

deň 54,77

73,03

91,28

prenájom priestorov v KD pre občanov nad 65 rokov, bez ohľadu na vykurovacie obdobie 0

0

3. Poplatky  s užívaním  verejného priestranstva
prenájom verejného priestranstva - predajné akcie a poskytovanie služieb 1 deň 1,83/m2

prenájom verejného priestranstva - cirkusy, kolotoče, lunapark, iné atrakcie.. 1 deň 0,37/m2

prenájom verejného priestranstva - umiestnenie stav. zariadenia, skládky 1 deň 0,37/m2

prenájom verejného priestranstva - dočasné parkovanie motorového vozidla 1 deň 0,07/m2

4. Poplatky spojené s užívaním DS, cintorína
prenájom miestnosti DS 14,61

   - poplatok za ozvučenie, spotrebu vody, upratanie, zapožičanie katafalku a stojanov
9,13

9,13

18,26

18,26

povolenie výstavby hrobov, pomníkov

5.
taniere, poháre, príbory - na 3 pracovné dni ks 0,18

ks 0,18

stoly, stoličky - na 3 pracovné dni ks 0,18

          / veľká sála bez kuchynky, pri predajných a reprezentačných akciách ak akcie trvajú do 3 hod. mimo  
vykurovacieho obdobia
          / veľká sála bez kuchynky, pri predajných a reprezentačných akciách ak akcie trvajú do 3 hod. počas  
vykurovacieho obdobia
         c/ veľká a malá sála s kuchynkou pri veľkých oslavách, svadbách mimo vyk. obdobia
           / veľká a malá sála s kuchynkou pri veľkých oslavách, svadbách počas vyk. obdobia
         c/ veľká a malá sála s kuchynkou pri karoch mimo vyk. obdobia
           / veľká a malá sála s kuchynkou pri karoch počas vyk. obdobia
        d/  veľká a malá sála (s kuchynkou) pri diskotékach, zábavách mimo vykur. obdobia
          /  veľká a malá sála (s kuchynkou) pri diskotékach, zábavách počas vykur. obdobia

prenájom priestorov v KD pre poslanocv, zamestnancov OÚ, bez ohľadu na vykurovacie obdobie

za prepožičanie hrobového miesta, miesta na urnu  na 10 rokov - jednohrob
obnova užívacieho práva na hrobové miesto, miesto na urnu na ďalších 10 rokov - jednohrob
za prepožičanie hrobového miesta , miesta na urnu na 10 rokov - dvojhrob
obnova užívacieho práva na hrobové miesto, miesto na urnu na ďalších 10 rokov - dvojhrob

Poplatky za poskytovanie inventáru z OcÚ a KD

obrusy - na 7 kalendárnych dní, opratý



6. Poplatky spojené s poskytovaním informácií
formát A4 0,07

disketa 0,37

CD 0,55

7. Poplatky spojené s užívaním areálu OŠK
prenájom sály s kuchynkou deň 50

prenájom priestorov - zábavy noc 200
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