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SADZOBNÍK CIEN
(návrh ceny podľa Občianského zákonníka § 3 ods. 1 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších platných predpisov)
platný pre obec R U D Ň A N Y
ČASŤ A
1) Úsek vodného hospodárstva
vodné a stočné-obecné byty
24 b.j., 17 b.j.BZ 29 bj.
ZS, 2x10 b.j., MŠ č.89-4 bj.
29 b.j.Rochus
výdajný automat na pitnú vodu v časti Zabíjanec
výška zálohových platieb je stanovená ako minimálna
poplatok za el. číp na pitnú vodu
za každý ďalší (strata) el. čip
2) Úsek bytového hospodárstva
elektrická energia obecné byty (spoloč.priestory-obec.elektromer)
obecné byty 5 RP II súp. č.510,511,512
obecné byty 5RP II súp.č. 359
(okrem bytov 28-31)
ostatné byty
výška zálohových platieb je stanovená ako minimálna
3) Úsek stravovania-prenájom miestnosti
a) stravné lístky
dôchodcovia
zamestnanci
ostatní
poplatok za rozvoz obedov
b) schôdzková činnosť a propagácia výrobkov
schôdzková činnosť pre organizácie a spoločenstvá
za každú začatú hodinu
pre propagáciu výrobkov/najviac do 4 hod./
c) spoločenské podujatia s možnosťou podávania stravy
prenájom spoločenskej miestnosti:
svadba
jubileá do 5 hodín
za každú ďalšiu hodinu
zábavy, plesy
kar, krstiny do 3 hodín
za každú ďalšiu hodinu
d) režijné náklady pri akciách v spoločenskej sále
svadobné hostiny
domáci
cudzí
jubileá
kar
krstiny s podaním 1 chodu jedla
krstiny s podaním 2 chodov jedál

3,65 €
3,31 €
2,65 €
1,50 €

/na osobu/mesiac
/na osobu/mesiac
/na osobu/mesiac
/za m3 vody

7 € /za ks
7 € /za ks

0,33 € /mes./domácnosť
1,00 € /mes./domácnosť
1,33 € /mes./domácnosť

2,20 €
0,83 €
3,40 €
0,50 € za 1 obed

2,00 €
20,00 €

60,00 € občania obce
110,00 € cudzí
25,00 €
5,00 €
50,00 €
10,00 €
5,00 €
6,50 €
8,50 €
4,00 €
2,00 €
2,00 €
4,00 €

/na osobu
/na osobu
/na osobu
/na osobu
/na osobu
/na osobu

2
zábavy, plesy

6,50 € /na osobu

4) Obecná knižnica
a) zapisné na kalendárny rok

deti
dospelí
b)zapožičanie knihy alebo časopisu v hodnote pod 1,65 €
c)zapožičanie knihy alebo časopisov v hodnote nad 1,65 €
d) poplatok za náučnú literáturu
a za každý nasledujúci i začatý mesiac
e) poplatok za oneskorené vrátenie knihy (časopisu) je:
I. upomienka
II. upomienka
III. upomienka
IV. upomienka

0,33 €
0,49 €
0,09 €
0,16 €
0,09 €
0,16 €
0,33 €
0,66 € a poštovné
0,99 € a poštovné
1,32 € a poštovné
a poštovné

f) poplatok za stratu knihy-dvojnásobok kupnej ceny knihy, časopisu
g) poplatok za poškodenie knihy, časopisu-podľa rozsahu poškodenia v rozpätí 30-100 %
kúpnej ceny knihy, časopisu
5) Činnosť v kultúre
a) vysielanie v miestnom rozhlase :

fyzické osoby
právnicke osoby

b) pohľadnice
c) inzercia v obecnom časopise - 1 slovo
d) plošná inzercia v obecnom časopise
(reklama formou obrázka max formát A6)

1,65 €
3,31 €
0,16 €
0,25 €
0,15€/1 cm2

6) Prenájom nebytových priestorov-ročne
a) na podnikateľské účely
b) skladové priestory
c) garáže - Rochus, Stupy
d) Zdr.stredisko RY
e)Sl.pošta B.B.
Uvedené ceny prenájmu sú stanovené ako minimálne
7) Kopírovacie služby
a) formát A4- jednostranný
b) formát A4-obojstranný
c) formát A3-jenostranný
d) formát A3-obojstranný
e) faxovanie - strana

fyzické osoby
fyzické osoby
fyzické osoby
fyzické osoby
tuzemsko
zahraničie

8) Športová činnosť
-prenájom mini ihriska pri ZŠ
-za umelé osvetlenie mini ihriska pri ZŠ
-prenájom multifunkčného ihriska v areáli OŠK

8,29 €
8,29 €
4,97 €
6,50 €
4,32 €

/m2
/m2
/m2
/m2
/m2

0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,40 €
1,00 €
2,00 €

10,00 € za 1 hod.
2,00 € za 1 hod.
2,00 € za 1 hod.

9) Ostatná činnosť
- predajná cena za 1 kuka nádobu 110 l
-evidenčná znamka pre psa
-kosenie
- NÁKLADNÉ VOZIDLO IVECO
- preprava
- stojné IVECO

- pracovny stroj HIDROMEK
- preprava
- práca

3
29,40 €
1,89 €
6,50 € / 1 hod.

0,80 € / 1 km
0,90 €
(za každých začatých 15 min)

1 €/ 1 km
25 €/1 motohodina

ČASŤ B
Prevzaté z Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 5/2019
1) Komunálny odpad
a) uloženie a odvoz odpadov
na jednu osobu
15,00 € /ročne
1,25 € /mes.
na jednu osobu v hmotnej núdzi
10€/ročne
0,83€ / osoba/mes.
za chalupu
16,42 € /ročne
1 kuka nádoba/1 odvoz
4,20 €
1 Avia Wok / 1 odvoz
147,00 €
1 Avia Wok / prenájom
203,76 € /ročne

b) osoba ,ktorá je na prechodnom pobyte, študuje, pracuje v zahraničí
a predloží o tom úradný doklad má zníženu sadzbu poplatku na 50%
c) obec zníži poplatok občanom s trvalým alebo prechodným pobytom v nižšie uvedených
častiach obce Rudňany, ak o zníženie poplatku poplatník obec písomne požiada:
Zimné od súp.č. 176 po súp.č. 186 vrátane
Závistlivec od súp.č. 340 po súp.č. 356 vrátane a súp.č.378 a 387
Stupy od súp.č. 258 po súp.č.280 vrátane
Ždiarik od súp.č.363 po súp.č.367 vrátane ,bez poplatku
Stupy súp.č. 281 bez poplatku
Prevzaté z Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2016
2) Pohrebníctvo
a) odvoz smeti a voda na cintoríne-za každé obsadené miesto
b) poplatok pri výstavbe hrobky,pomníka-za spotr.vody- paušál
za elekt. energiu -paušál
za uskladnenie materiálu
do 7 dní
nad 7 dní
c )za vstup na cintorín motorovým vozidlom/stavebné práce
a úprava hrobových miest

1,32 €
2,32 €
2,65 €
0,16 €
0,06 € /m2/deň
6,63 € /m2/deň

d) za nové hrobové miesto

dospelí
deti
hrobka

e) za uloženie urny do kolumbária
f) obnova hrobového miesta po 10 rokoch
dospelí
deti
kolumbárium
g) za použitie domu smútku:
prepožičanie obradnej miestnosti
prepožičanie katafalku
za reprodukovanú hudbu
za prepožičanie chladiaceho zariadenia na 1 i začatý deň
skutočná spotreba el.energie podľa sadzobníka VEZza kW

4,97 €
3,31 €
24,89 €
8,29 €
8,29 €
6,63 €
8,29 €
4,97 €
1,99 €
0,33 €
0,66 €
0,99 €

Sadzobník miestnych poplatkov schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudňanoch
Uznesením č. 130/2021 zo dňa 13.12.2021 platný od 1.1.2022.

Pečiatka Obec Rudňany

Vyvesený: 24.11.2021
Zvesený:
10.12.2021
Vyvesený po schválení: 15.12.2021
Zvesený po schválení: 31.12.2021

Vyhotovila: Cvengrošová Božena

Bc. Rastislav Neuvirth
starosta obce
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