Sadzobník cien
č. 3 / 2017
Príloha Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008 zo dňa 29.02.2008
o úhradách za poskytované služby Obcou Pavlice a nájme nebytových priestorov

Vysielanie v obecnom rozhlase
služba
oznam
blahoželanie

cena za službu jednotka
3,00 € ks
5,00 € ks

Poznámka: Platené oznamy v obecnom rozhlase sa budú vysielať v pracovných dňoch v čase 08:00 hod., 11:00 hod.,
15:00 hod. V mimoriadnom prípade bude oznam vyhlasovaný podľa časovej potreby objednávateľa oznamu. Poplatok za
odvysielanie oznamu v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna sa zvyšuje o 100%.

Prenájom nehnuteľných vecí - dlhodobý
nehnuteľnosť
pozemok za ihriskom
budova kultúrneho domu (kaderníctvo)
budova kultúrneho domu (bar, 93m2)
budova kultúrneho domu (bar - terasa, 54m2)
budova ZŠ (poľovníci)
kuchyňa s prísl. (30,35m2)

cena za službu
0,15 €
10,00 €
0,10 €
0,01 €
6,00 €
0,10 €

jednotka
m2/deň
mesiac
m2/deň
m2/deň
mesiac
m2/deň

cena za službu
30,00 €
spotreba energie
115,00 €
70,00 €
35,00 €
55,00 €

jednotka
deň
deň
deň*
deň*
deň**
deň**

50% z nájmu

deň

50% z nájmu

deň

účel
Prenájom KD - usporiadanie propagačnej akcie - sála
Prenájom KD - usporiadanie propadačnej akcie - jedáleň
upratanie priestorov a riadu pri nadmernom znečistení
poplatok za zapožičanie a čistenie obrusa
poplatok za zapožičanie riadu
záloha za prípadné poškodenie riadu a pod.

cena za službu
10,00 €
5,00 €
20,00 €
2,00 €
5,00 €
150,00 €

jednotka
hod*
hod**
akcia
ks
akcia / 50 ks
akcia

účel
prenájom domu smútku

cena za službu jednotka
20,00 € pohreb

Prenájom hrobových miest
charakteristika
jednohrob
dvojhrob
trojhrob

cena za službu
21,60 €
36,00 €
54,00 €

Pripojenie na obecný vodovod
charakteristika
pripojenie na obecný vodovod DN 100

cena za službu jednotka
180,00 € 1 ks

Prenájom nehnuteľných vecí - krátkodobý
Kultúrny dom a budova obecného úradu
účel
Prenájom KD - kar
Prenájom KD (spoločenské organizácie v obci)
Prenájom KD (občania bez trvalého pobytu)
Prenájom KD (občania s trvalým pobytom)***
Prenájom KD - jedáleň (občania s trvalým pobytom)***
Prenájom KD - jedáleň (občania bez trvalého pobytu)
Prenájom KD (občania s trvalým pobytom) - okrúhle narodeninové
oslavy 70+
Prenájom KD - jedáleň (občania s trvalým pobytom) - okrúhle
narodeninové oslavy 70+

jednotka
10 rokov
10 rokov
10 rokov

Prenájom multifunkčného ihriska****
charakteristika
deti predškolského zariadenia počas vyučovania
obyvatelia obce
domáce športové oddiely
cudzie športové oddiely a iné právnické osoby
poplatok za využitie umelého osvetlenia

cena za službu
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
5,00 €

jednotka
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina
1 hodina

Tento Sadzobník cien č.3/2017 ako Dodatok č.5 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008 schválilo obecné
zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 06.12.2017.
*V prípade vykurovania prenajímaného priestoru budú k cene za službu pripočítané náklady na vykurovanie
vo výške 50,-€.
**V prípade vykurovania prenajímaného priestoru budú k cene za službu pripočítané náklady na vykurovanie
vo výške 10,-€.
***Prenájom KD, jedálne pre účely osláv výročí sobášov (zlatá, platinová, diamantová svadba) bude vo výške
0€.
**** Uvedené ceny sú v súlade s VZN č.1/2010, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok multifunkčného
ihriska v Pavliciach.
Nadobudnutím účinnosti tohto Sadzobníka cien č.3/2017 stráca platnosť a Sadzobník cien č. 1/2016.
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