OBEC PRIEPASNÉ
Priepasné 109, 906 15 Priepasné

Sadzobník úhrad obce Priepasné
platný od 1.5.2022
Schválený Obecným zastupiteľstvom obce Priepasné uznesením číslo 29/2022 zo dňa 27.4.2022
Úhrada za:

Výška
úhrady v
Eur:
3,32

Za obdobie:

Poznámka:

1,15 hodiny

Identifikácia parciel:
15307/2, 15308/4,
13165/2, 19183/3,
19183/1
Identifikácia parciel:
15307/2, 15308/4,
13165/2, 19183/3,
19183/1
Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie

1.

Za miesto predaja pri bytovkách,
ihriskách, Obecnom úrade, Bradle

2.

Za miesto predaja pri bytovkách,
ihriskách, Obecnom úrade, Bradle
počas osláv a podujatí

7,00

1 hodina

3.

Za ostatné miesta predaja bližšie
nešpecifikované v bode 1. a 2.
Vyhlásenie - reláciu v obecnom
rozhlase:
a) pre zárobkovú činnosť
b) podnikateľská ponuka spojená s
predajom
c) oznámenie o úmrtí

3,00

1,15 hodiny

1,70
1,66

5 minút

bez úhrady

5 minút

d) oznámenie o jubileu

bez úhrady

5 minút

e) oznámenie o podujatiach

1,70

5 minút

f) oznámenie o podujatiach –
neziskové organizácie na území obce
g) oznámenie o podujatiach
organizovaných obcou - mestom
h) drobná inzercia pre nepodnikateľa

bez úhrady

5 minút

bez úhrady

5 minút

1,50

5 minút

1. jeden oznam

2,00

5 minút

2. vyhlásenie pozvánky na míting

2,00

5 minút

3. oznam odvysielaný z dodaného
CD, alebo kazety
Zasadačku:
a) pre fyzické osoby (nepodnikateľ)

2,00

5 minút

30,00 +
energie
podľa
aktuálnej
ceny
50,00 +
energie

1 hodina

Výška úhrady je za každú
aj začatú hodinu

1 hodina

Výška úhrady je za každú
aj začatú hodinu

4.

Maximálna dĺžka
vyhlásenia - relácie
Maximálna dĺžka
vyhlásenia - relácie
Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie
Maximálna dĺžka
vyhlásenia - relácie
Maximálna dĺžka
vyhlásenia - relácie
Maximálna dĺžka
vyhlásenia - relácie

i) počas volebných kampaní:

5.

b) pre fyzické osoby (podnikateľ),
právnické osoby

Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie
Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie
Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie

c) pre niziskové organizácie, cirkev
a školy pôsobiace na území obce
f) pre niziskové organizácie, cirkev
a školy pôsobiace na území obce nad
24 hod.

6.

Veľkú sálu Domu kultúry:
a) pre občanov s trvalým pobytom
mimo obce Priepasné

b) pre občanov s trvalým pobytom
mimo obce Priepasné

c) pre neziskové organizácie, cirkev a
školy pôsobiace na území obce mimo
a vo vykurovacom období
d) pre neziskové organizácie, cirkev
a školy pôsobiace na území obce
mimo vykurovacieho obdobia nad 24
hod.

7.
8.
9.

e) pre fyzické osoby (podnikateľ),
právnické osoby (na kultúrne
podujatia neorganizované obcou,
zábavy, oslavy, narodeniny, svadby
...,)
f) pre fyzické osoby (podnikateľ),
právnické osoby (prezentácie,
školenia, schôdze, aerobik, podujatia
neorganizované obcou, ostatné)
Zapožičanie stoličiek s bordovým
sedákom / 1 ks
Zapožičanie pôvodných stolov
z Domu kultúry/ 1 ks
Zapožičanie obrusov - 1 ks:
a) z Domu kultúry

10. Zapožičanie príborov - 1 sada:
a) z Domu kultúry
11. Pódium a átrium za Domom kultúry
(OÚ)

12. Pódium a átrium za Domom kultúry
(OÚ) pre neziskové organizácie,
cirkev a spolky so sídlom v obci
Priepasné

podľa
aktuálnej
ceny
vypožičanie

24 hodín

2,00

každá ďalšia
začatá
hodina po 24
hod. viď
bod 5 c)

75,00 +
energie

24 hodín

120,00 +
energie
podľa
aktuálnej
ceny
vypožičanie

24 hodín

5,00 +
energie
podľa
aktuálnej
ceny
150,00 +
energie

každá ďalšia
začatá
hodina po 24
hod. viď
bod 6 c)
24 hodín

Výška úhrady je za každú
aj začatú hodinu

20,00

1 hodina

Výška úhrady je za každú
aj začatú hodinu

0,75

24 hodín

1,00

24 hodín

Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie
Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie

1,60

24 hodín

0,50
70,00 +
energie
podľa
aktuálnej
ceny
vypožičanie

24 hodín
12 hodín

Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie, cena je
vrátane príborov, riadu,
džbánov, obrusov na
vyžiadanie
Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie, cena je
vrátane príborov, riadu,
džbánov, obrusov na
vyžiadanie

24 hodín

24 hodín

Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie bez
príborov, obrusov a riadu

Výška úhrady nezahŕňa
pranie obrusov. Obrusy je
potrebné doručiť oprané
bez poškodenia a škvŕn

Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie

Po 24 hod. spoplatnené
20€ za každých 12 hod.,
aj začatých

13. Futbalové ihrisko
a) Futbalové ihrisko pre registrované
organizácie, kluby a spolky so sídlom
mimo obce Priepasné, zaoberajúcich
sa športovými aktivitami + sociálne
zariadenie (šatne)
b) Futbalové ihrisko, detské ihrisko
pre neziskové organizácie, cirkev a
spolky so sídlom v obci Priepasné
c) Futbalové ihrisko, detské ihrisko
pre občanov s trvalým pobytom v
obci Priepasné
14. Budovu na futbalovom ihrisku
„Sociálne zariadenie na miestnom
ihrisku - Priepasné"
a) Budovu na futbalovom ihrisku
„Sociálne zariadenie na miestnom
ihrisku - Priepasné" - prízemie vrátane prístrešku
b) Budovu na futbalovom ihrisku
„Sociálne zariadenie na miestnom
ihrisku –Priepasné" prízemie vrátane prístrešku - pre organizácie a
spolky so sídlom mimo obce
Priepasné, zaoberajúcich sa
športovými aktivitami
15. Prístrešok na futbalovom ihrisku
Prístrešok na futbalovom ihrisku

16. Ubytovanie - lôžko v izbe v budove s.
č. 260 „Sociálne zariadenie na
miestnom ihrisku – „Priepasné“, č. p.
15308/5
17. Záujmovú miestnosť na posilňovanie
v požiarnej zbrojnici
18. Kopírovanie 1 strana

19. Umiestnenie informácií na
webstránke obce:
a) v podstránke novinky
b) v podstránke podujatia
c) v podstránke inzercia pre občana s
trvalým pobytom v obci Priepasné
d) v podstránke inzercia pre občana s
trvalým pobytom mimo územia obce
Priepasné
e) v podstránke komerčné informácie

150 +
energie
podľa
aktuálnej
ceny
vypožičanie

3 hodiny

č.p. 15308/4
Výška úhrady je povinná
aj za kratší čas

24 hodín

Po 24 hod. spoplatnené
20 € za každých 12 hod.,
aj začatých
v nevyhradených
termínoch

50,00 +
energie
podľa
aktuálnej
ceny
vypožičanie

3 hodiny

Výška úhrady je za každé
aj začaté obdobie vrátane
šatne a prístrešku

24 hodín

Po 24 hod. spoplatnené
20€ za každých 12 hod.,
aj začatých

50,00 +
energie
podľa
aktuálnej
ceny
15,00

do 5 hodín

č.p. 15308/4

vypožičanie

1
Ubytovanie nie je
prenocovanie prevádzkované mimo
vykurovacieho obdobia

1,00
Pre registrované
organizácie, kluby a
spolky so sídlom v obci
Priepasné vyhotovenie
kópií v obmedzenom
množstve pre členov na
pozvánky bez úhrady

0,10

2,00
2,00
Vypožičanie

14 dní
14 dní
14 dní

0,30

30 dní

5,00

30 dní

Obce , mestá, neziskové organizácie,
cirkev a spolky so sídlom v obci
Priepasné sú od úhrad v bode 19.
oslobodené
20. Pristavenie brúsky na parkety
21. Pristavenie prívesného vozíka za auto
22. Príprava palivového dreva na akciu s
nájmom

50,00
25,00
52,00

24 hodín
24 hodín
0,5 m3

* Vypožičanie – vypožičaním sa rozumie poskytnúť obci protihodnotu vo výške bežnej úhrady platnej
pre občana s trvalým pobytom na území obce Priepasné. (Pomoc pri údržba počas roka, upratovanie,
skrášľovanie životného prostredia a okolia, pomoc pri verejných akciách organizovaných obcou, čím
má obec záujem v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov utvárať
a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné
prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport nakoľko členmi
združení sú obyvatelia obce)

