Cenník za služby od roku 2022
Vyhlásenie miestnym rozhlasom:
1,00 €
2,00 €
2,00 €
3,50 €

Obyvatelia s trvalým pobytom v obci
Ostatní žiadatelia
Poplatok za miesto (pri predaji poľnohod.produktov podľa VZN č.38/2016 v platnom znení)
Poplatok za miesto (pri predaji ostatného povoleného sortimentu podľa VZN 38/2016
v platnom znení)

Rozmnožovanie písomností
0,10 €

jeden list

Knižnica
1,00 €
2,00 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €

Zápisné deti a študenti
Zápisné dospelí
1.upomienka
2.upomienka
3.upomienka

Za použitie zariadenia obecného úradu
40,00 €
50,00 €
20,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €/hod
0,00 €

Rodinné oslavy – zariadenie obidvoch miestností
Svadba – zariadenie obidvoch miestností
Rodinná oslava – zariadenie malej zasadačky
Rodinná oslava – zariadenie veľkej zasadačky
Kar – zariadenie obidvoch miestností
Na zárobkovú činnosť- akcie spojené s predajom tovaru, predvádzaním
výrobkov a pod.
Spoločenské organizácie v obci na schôdzkovú činnosť
Zasadačku a všetky ostatné priestory (kuchyňa, WC, chodba, vestibul)
je potrebné po akcii odovzdať upratané na druhý deň po akcii, ak je
akcia v sobotu alebo v nedeľu, zasadačka bude odovzdaná v pondelok
do 12,00 hod.

Zapožičanie riadu, obrusov, a zariadenia obecného úradu – stolov a stoličiek do
domácnosti.
3,50
7,00 €
10,50 €
14,00 €
2,00 €
1,50 €/ks
1,00 €/ks
0,50 €/ks
3,00 €/ks
1,00 €/ks
1,00 €/ks

Riad pre 25 osôb
Riad pre 50 osôb
Riad pre 75 osôb
Riad pre 100 osôb
Riad na kar
Obrus
Stôl do domácnosti
Stolička do domácnosti
Pivný set= dve lavice a jeden stôl
Pivný stôl
Pivná lavica

Poplatky za prenájom hrobového miesta a služby a činnosti na pohrebisku
6,00 €
4,00 €
7,00 €
14,00 €
21,00 €

3,50 €/rok
7,00 €/rok

Použitie domu smútku s chladiacim zariadením
Použitie domu smútku bez chladiaceho zariadenia
Jednohrob – predplatné na 10 rokov
Dvojhrob – predplatné na 10 rokov
Trojhrob – predplatné na 10 rokov
Poplatok platí ten, kto vybavuje pohreb, alebo podľa toho, ako sa
pozostalí dohodli. Táto skutočnosť je uvedená v nájomnej zmluve,
ktorá sa uzatvára pri vybavovaní pohrebu. Po každých 10 rokoch sa
poplatok za miesto opakuje a to u tých nájomcov, s ktorými bola
uzatvorená zmluva. Ak nájomca medzitým zomrie, uzatvorí sa nová
zmluva s tým, ktorého určia dedičia a ten potom platí poplatok.
Jednohrob – rezervácia miesta žijúcimi – nové hrobové miesta, v ktorých
zatiaľ nie je nikto pochovaný
Dvojhrob – rezervácia miesta žijúcimi – nové hrobové miesta, v ktorých
zatiaľ nie je nikto pochovaný
V prípade, že občan, ktorý si miesto rezervoval zomrie, po pochovaní
sa stanoví desaťročný prenájom v obvyklej cene, čo sa uvedie v novej
nájomnej zmluve s určeným pozostalým.

Tento cenník za služby bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2021
uznesením č.33/2021 a je platný od 1.1.2022. Zároveň sa ruší doteraz platný cenník z roku
2014 so všetkými prílohami.

V Nových Sadoch 29.11.2021

Starostka obce
Silvia H a l v o n í k o v á

