Sadzobník cien
podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3ods. 1 zák. NR SR číslo 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov
platný od 1. 4. 2011
1) Vysielanie v obecnom rozhlase
a) za 1 oznam - pri predaj. akcie, poskyt. služby
pre občanov našej obce
pre ostatných (cudzincov)

2,00 €
7,00 €

b) bezplatné oznamy sú : smútočné oznamy
oznámenia miestnych spoločenských organizácií
c) za 1 oznam – vyhlásenie ponuky tovaru a služieb
bez priameho predaja
2) Vyhľadávanie informácií v registroch obce

5,00 €
5,00 €

3) Prenájom kultúrneho domu
veľká sála v trvaní do 3 hodín predajné akcie,
prezenčné akcie
- za ďalšiu každú začatú hodinu
- kuchyňa
- vypožičaný obrus biely (za kus)
- veľká sála s prísl. soc. zariad. vrátane kuchyne
na svadbu pre občanov obce Kameničná a
pre spoločenské organ. so sídlom Kameničná
- veľká sála s prísl. soc. zariadeniami bez kuchyne
pre ostatných záujemcov
- veľká sála s prísl. soc. zariadeniami vrátane
kuchyne pre ostatných záujemcov
Prenajímateľ pri prevzatí kultúrneho domu zloží kauciu v sume
ktorá bude vrátená po bezproblémovom odovzdaní kultúrneho domu
-

20,00 €
7,00 €
17,00 €
1,00 €
166,00 €/ akcia
200,00 €/akcia
217,00 €/akcia
300,00 €

4) Prenájom telocvične
- za prenájom telocvične s prísl. soc. zariadeniami

10,00 €/hod.

5) Poplatky - cintorín
-

poplatok za 1 hrob na 10 rokov
poplatok za dvojhrob na 10 rokov
poplatok za trojhrob na 10 rokov
poplatok za urnové miesto na 10 rokov
hrobka 4 m2 na 10 rokov
hrobka 6 m2 na 10 rokov
za vybudovanie - jednohrob
za vybudovanie - dvojhrob
urnové miesto
za služby domov smútku
za prenájom chladiaceho boxu

- za vybudovanie 1 hrob pre osobu bez trv. pobytu v obci
- za vybudovanie dvojhrob pre osobu bez trv. pobytu v obci
- za miesto urny pre osobu bez trv. pobytu v obci

11,61 €
23,23 €
34,85 €
11,61 €
80,00 €
120,00 €
80,00 €
119,00 €
332,00 €
6,00 €/obrad
5,00 €/deň
110,00 €
170,00 €
400,00 €

6) Poplatky za vývoz a čistenie odpadovej vody
- za vývoz

- Kameničná
- Balvany, Lohót, Vinohrady
- Kolárovo, Komárno, Zlatná na Ostrove,
Hadovce
- podnikatelia, právnické osoby

- za prečistenie - pre fyzické osoby
- pre právnické osoby
7)

8,00 €/vývoz
8,40 €/vývoz
9,00 €/vývoz + 1,00 €/km
8,60 €/vývoz
0,50 €/m3
0,70 €/m3

Doprava a rôzne práce s traktorom
- preprava materiálu - doprava
- čakanie
- orba
- bránenie
- diskovanie
- sejba
- práca s Belorusom

5,00 €/ 15 min.
1,33 €/ 15 min.
46,50 €/ha
30,00 €/ha
30,00 €/ha
30,00 €/ha
21,00 €/hod.

8)

Za kopírovanie
- za prekopírovanie 1 strany formátu A4
- za prekopírovanie obojstranného dokumentu formátu A4
- za prekopírovanie 1 strany formátu A3
- za prekopírovanie obojstranného dokumentu formátu A3

9)

Za odoslanie faxovej správy, 1 strana A4

0,09 €/ks
0,16 €/ks
0,14 €/ks
0,22 €/ks
1,00 €/ks

