
INTERNÝ PREDPIS č. 1/2021 

sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou 

Starosta obce Jasenie Ing. Marek Kordík, PhD., schvaľuje tento sadzobník 

poplatkov platný od 1.7.2021. 

1/  Prenájom zasadačky, ktorá je majetkom obce, sa stanovuje poplatok 7 € za   prezentačnú  

      akciu, trvajúcu do dvoch hodín. Za každú ďalšiu i začatú hodinu sa zvyšuje poplatok  

      o ďalších  3,50 €. 

      Zasadačka sa poskytne na predaj textilu a obuvi max. 2 x ročne /jar, jeseň/. Poplatok za    

      takto poskytnutú miestnosť je 33 €.  

 

2/ Prenájom školskej jedálne (príležitostné oslavy, posedenia) 50,- € 
 

3/  Zvonenie  7,- € 

4/  Udržiavanie cintorína 5 € (cena platí do 1.1.2022)  

5/  Vyhlásenie v rozhlase 1,50 €.  Požiadavka za vyhlásenie a platbu faktúrou je cena 5,- €  

6/  Zverejnenie oznamu, inzerátu, informácie na web stránke  2 €  

7/  Členské v knižnici  3 €/rok  

8/  Skenovanie 0,10 €/1 strana 

9/  a) kopírovanie čiernobielo                    1 strana A4      0,10 €         

                                                                          obojstranne    0,15 €   

                                                                          1 strana A3     0,20 €   

                                                                          obojstranne    0,30 €           

 

       b) kopírovanie farebne                          1 strana A4      0,15 €         

                                                                           obojstranne    0,20 €   

                                                                           1 strana A3     0,25 €   

                                                                           obojstranne    0,35 €           

 

10/ Zapožičanie stolov a lavíc :   5,- €/1 sada (1 stôl a 2 lavice) na dobu do 3 dní  

                                                       10,- €/1 sada  na dobu od 4 do 7 dní 

      
       Takto stanovená cena platí pre fyzické osoby a podnikateľov. Poplatok sa nevyberá od   
       organizácií v obci (FK 1928, DHZ, Jednota dôchodcov, atď.) a od okolitých obecných  
       úradov.  

 

11/ Prenájom multifunkčného ihriska  -  občania obce                 5,00 €/hodina   

                                                                        ostatní občania            10,00 €/hodina                                                         

                                                                    



 

12/ Použitie motor. vozidla UNC v čase úradných hodín OcÚ: 

       20 € / motohodinu   - FO, občania obce 

       30 € / motohodinu   - PO,FO-P a cudzí občania 

 

13/ Odvoz motorovým vozidlom MERCEDES  (bez služieb vykládky a nakládky) v čase  

       úradných hodín OcÚ: 

 

      0,70 € / km – FO, občania obce   

      0,80 € / km – PO, FO-P a cudzí občania 

      Táto cena sa použije v prípade premávky motorového vozidla na trasách v obci Jasenie   

      a Predajná. 

 

      0,90 € / km – FO, občania obce 

      1,00 € / km – PO, FO-P a cudzí občania 

      Táto cena sa použije v prípade premávky motorového vozidla mimo obcí Jasenie        

      a Predajná.  

 

14/ Prepravná služba osobným motorovým vozidlom v čase úradných hodín OcÚ:                              

       (službu si treba dohodnúť vopred – min. 2 dni pred poskytnutím služby)  

 

       0,10 € / km – držitelia preukazu ŤZP 

       0,20 € / km – ostatné osoby 

 

15/ Použitie posilňovacích strojov v posilňovni na základe vydaného preukazu.  
       a) dospelí – 10,- € ročne  
       b) študenti –  6,- € ročne 
       
16/ Kosenie – 10,00 €/hod. (služba sa poskytuje len osamelým občanom nad 70 rokov  
                                                    a občanom ŤZP) 
 
17/ Vstupné na kúpalisko –  2,00 €/osoba od 16 rokov/deň 
                                                   1,00 €/dieťa od 4 – 15 rokov/deň 
                                                   po 16.00 hod zľava 50% 
 
        Deti do 3 rokov vrátane a dôchodcovia nad 70 rokov majú vstup zdarma. 
 
         
 


