Sadzobník na úhradu nákladov za úkony
vykonávané Obcou Podrečany

INTERNÁ NORMA OBCE PODREČANY

Obecné zastupiteľstvo v Podrečanoch v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a Zásad tvorby a vydávania VZN Obce Podrečany a vnútorných
noriem Obce Podrečany v y d á v a
Internú normu Obce č. 01 / 2019 - Sadzobník
na úhradu nákladov za úkony vykonávané Obcou Podrečany
Článok 1
Úvodné ustanovenie
(1) Tento sadzobník bol vypracovaný z dôvodu zjednotenia sadzieb za úkony vykonávané Obcou
Podrečany.
(2) Je to nepodnikateľský zámer Obce Podrečany, ktorý súvisí s výkonom samosprávnych
činností nad jeho rámec.
Článok 2
Sadzby za rozmnožovanie dokumentov na kopírovacích zariadeniach Obce Podrečany a za
poskytovanie ďalších požadovaných služieb klientom

Sadzby za rozmnožovanie dokumentov:
I. Za rozmnožovanie dokumentov

Cena v €

a) Čiernobiela kópia
A/4 jednostranne

0,10 €

A/4 obojstranne

0,20 €

b) Farebná kópia
A/4 jednostranne

0,20 €

A/4 obojstranne

0,40 €

c) Tlač z počítačovej tlačiarne
A/4 čiernobiela kópia

0,10 €

Scanovanie dokumentov

0,20 €/strana
Článok 3
Sadzby za sprístupnenie informácie

Podľa § 2 ods. 1) a v súlade s § 21 ods.1ň zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších zmien a § 1 vyhl. MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach
úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa stanovuje nasledovná výška úhrad :
Úkony

Cena v €

a) Čiernobiela kópia
A/4 jednostranne

0,10 €

A/4 obojstranne

0,20 €

b) Farebná kópia
A/4 jednostranne

0,20 €

A/4 obojstranne

0,40 €

c) Tlač z počítačovej tlačiarne
A/4 čiernobiela kópia

0,10 €

Scanovanie dokumentov čiernobiele (farebné kópie sa nevyhotovujú)

0,40 €/strana

d) Technický nosič dát
CD ROM

0,30 €

DVD

0,50 €

Článok 4
Sadzby za využitie priestorov a inventáru na osobitné účely, hlásenie v MR, výpožičky a iné úhrady

•

Sadzby za využitie priestorov podľa objektov:

Nájom Domu smútku:

pevná platba 20,- € v letnom období
pevná platba 30,- € v zimnom období ( vykurovanie )
doplatok
10,- € za každý deň požitia chladiaceho zariadenia

Nájom sály kultúrneho domu: - komerčné využitie 10,- € za hodinu v letnom období
15,- € za hodinu v zimnom období
akcie do 3 hod.
30,- € v letnom období
/schôdze, kary.../
40,- € v zimnom období
_________________________________________________________________________
akcie nad 3 hod.
50,- € v letnom období
75,- € v zimnom období
_________________________________________________________________________
Nájom priestorov knižnice:

10,- € za hodinu

Vyhlásenie v miestnom rozhlase: 1,- €
Predaj na trhovom mieste:
4,- €
Vypožičanie stolov:
Vypožičanie stoličiek:
Vypožičanie riadov:

0,35 € za kus
0,10 € za kus
2,- € do 25 kusov
4,- € nad 25 kusov

Prenájom pôdy:

schvaľuje osobitne OZ

Vypožičanie miešačky:

5,- € + 3,- € za každý ďalší deň

Knižničný poplatok:

dospelá osoba 2,50 €
dieťa

1,- €

•

•

V prípade kultúrnych podujatí alebo iných podujatí, ktorých spoluorganizátorom je Obec
Podrečany, je možné využitie vyššie uvedených priestorov, vo výnimočných prípadoch, aj za inú
sadzbu, ako je uvedená v sadzobníku, prípadne bezplatne. O takomto druhu využitia rozhodne
starosta obce. Sadzby sa vypočítavajú za každú začatú hodinu.
Vysielanie v miestnom rozhlase :

Zúčtovanie sadzby sa uskutoční jednorazovo za súhrn všetkých relácií toho istého textu.
(3) Sadzba sa vyplatí v hotovosti v pokladnici obecného úradu alebo faktúrou pred odvysielaním
požadovaného oznamu. Odvysielanie požadovaného oznamu sa uskutoční po preukázaní sa
žiadateľa dokladom o uhradení sadzby prostredníctvom pokladne obecného úradu alebo po
predložení dokladu – výpisu z účtu o uhradení faktúry za úkon.
Sadzba za vysielanie v miestnom rozhlase sa neplatí z relácií a oznamov propagujúcich výlučne
charitatívne a humanitné podujatia vrátane podujatí na ochranu životného prostredia a ochranu
prírody.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Obcou Podrečany je záväzný pre všetky
pracoviská Obce Podrečany.
(2) Výber úhrad podľa tejto normy vykonávajú vecne príslušné pracoviská spôsobom určeným
v Obehu účtovných dokladov.
(3 Výška úhrady nákladov musí byť zverejnená na prístupnom mieste pre klientov na každom vecne
príslušnom útvare Obce Podrečany.
(4) Dňom účinnosti tohto sadzobníka sa ruší v plnom rozsahu ,,Sadzobník úhrad“ schválený
uznesením OZ č. 17/2008, zo dňa 12.12.2008.
(5) INM - Sadzobník úhrad bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 08/2019
dňa 13.03.2019 a nadobúda účinnosť dňom 14.03.2019

V Podrečanoch, dňa 14.03.2019

Ing.Peter Kulich
starosta obce

