Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom
a právnickým osobám od 1.01.2021

Prenájom miešačky
Drtička s traktorom
Kosenie trávy kosačkou
Kosenie trávy traktorom
Prenájom lešenia
Prenájom vlečky na vývoz odpadu
vývoz fekálií do ČOV:

8 €/deň
10 €/polhodina
0,20 €/m2
0,20 €/m2

30 €/deň
600 €
al
bl

fyzické osoby
právnické osoby

34 €*
34 €

*Pre obyvateľov s trvalým pobytom v Záhorskej Vsi, ktorí majú vyrovnané všetky
podlžnosti voči OÚ, bude poskytnutá zľava 50% z prenájmu lešenia a zl'ava 37 % z
vývozu fekálií (t.j, vývoz 21,- €).
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
Miesto na trhovisku -1 miesto Iprístrešok/

2,00 €
5,00 €/1 hod
10,00 €/2 a viac hodín
0,13 €

Vyhotovenie fotokópie formát A4 l strana
Vyhotovenie fotokópie formát A3 1 strana
Používanie faxu OCÚ
Scanovanie formát A4 1 strana
Vydanie povolenia na vstup na cintorín pre firmy

0,27 €
0,70 €
0,30 €
5,00 €

Prenájom miestností CVČ + energie

Veľká sála
Kuchyňa
Malá sála
V stupná hala

obyvateľ obce
50,00 €
20,00 €
30,00 €
5,00 €

organizácia
80,00 €
35,00 €
50,00 €
10,00 €

Veľká sála pre organizácie v prípade prenájmu 1 hodinallO € /Za každú aj načatú
hodinul + energie.

Ku každému prenájmu sa pripočítava skutočná spotreba el. energie, plynu, vody
a odpad.
Zapožičanie inventáru Itaniere, príbory, poháre, obrusy .. .! podľa platného cenníka.
Zapožičanie inventáru mimo CVČ + 50% z platného cenníka
Zábava organizovaná súkromnými osobami a osobami bez trvalého pobytu 500 €
I pričom sa po ukončení akcie vráti suma 100 € ak sa nepoškodí žiaden majetok
v CVČI.
Spoločenské organizácie:
Rybársky spolok Morava

Rybársky spolok
Uhranská perla
FK Záhorská Ves
Dobrovoľný požiarny zbor
Poľovné združenie Rozkvet
Stolnotenisový klub v Záhorskej Vsi
Jednota dôchodcov v Záhorskej vsi
Budú platiť len spotrebované energie: el. energiu, plyn, vodu, odpad a za znehodnotený
majetok.
Pri akciách organizovaných OcÚ (Fašiangy, ples OCÚ, Uhranský somíc - nebudú platiť
ani energie)
Správne poplatky sú spoplatňované podľa zákona č. 583/2003 Z.z. a podľa zákona
č.l45/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V Záhorskej Vsi, dňa 21.12.2020

JUDr. Šimkovič Boris
starosta obce

