SADZOBNÍK
úhrad za služby poskytované obcou Radošina
a prenájom hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Radošina
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2014 prijalo uznesením č. 1
bod 8 tento sadzobník úhrad účinný od 1.1.2015 za poskytované služby v obci a prenájom
hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Radošina.
(1) Tento sadzobník upravuje poplatky za doplnkové služby poskytované Obcou
Radošina - Obecným úradom v Radošine (ďalej len „obecný úrad“) a prenájom hnuteľných
vecí
(2) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť bola poskytnutá
spoplatňovaná služba alebo prenájom .
(3) Poplatky sa platia v mene Euro , a to v hotovosti do pokladnice obecného úradu,
poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom.
(4) Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď po poskytnutí
požadovanej služby, pričom je v právomoci obecného úradu vybrať za službu zálohu už pred
jej poskytnutím, najmä u služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod.
Čl.2
Sadzby poplatkov
(1) Obecný úrad vyberá poplatky za tieto doplnkové služby:
1. Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:…………………………3,- €
Poplatok sa nevyberá za vyhlásenie - o úmrtí občana obce Radošina
- oznamov o nekomerčných podujatiach
organizovaných občanmi obce Radošina
a právnickými osobami so sídlom v obci Radošina
Zamestnanec obce má právo odmietnuť vyhlásiť oznam, ktorého obsah je v rozpore s dobrými
mravmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Vyhotovenie kópií na rozmnožovacom stroji alebo vytlačenie súboru z výpočtovej
techniky:
a) formát A4.................................................................0,10 €
b) formát A3.................................................................0,20 €
3. Odoslanie faxu
v rámci Slovenskej republiky za stranu A4 ...........................1 €
do zahraničia za stranu A 4..........................................1,5 €
4. Prenájom priestorov na jednorázové akcie (jednorázovou akciou sa rozumie akcia, keď
sú prenajímané priestory z dôvodu svadby, zábavy, životného jubilea k dispozícii max. 4 dni,
z iného dôvodu 2 dni):
4.1. zasadačky pod obecným úradom:
a) v letnom období (1.6-31.8) do 4 hodín ....................................20 €
do 8 hodín .....................................40 €
b) v zimnom období(1.9-31.5) do 4 hodín ...................................40 €
do 8 hodín. ..................................80 €

4.2. miestnosti „svadobka “ o výmere 351 m2 v Kultúrnom dome v Radošine
a) prenájom na účel vlastnej svadby, oslavy vlastného životného jubilea pre fyzické osoby
s trvalým pobytom v obci Radošina .................66 € + spotrebované energie (plyn, voda,
elektrická energia)
b) prenájom na účel karu pri príležitosti úmrtia občana obce Radošina............16 €
c) prenájom pre fyzické osoby s trvalým pobytom mimo obce Radošina a pre podnikateľské
subjekty zapísané v živnostenskom alebo obchodnom registri..................132 € + spotrebované
energie (plyn, voda, elektrická energia)
4.3. miestnosti „tanečná sála “ o výmere 379 m2 v Kultúrnom dome v Radošine
a) prenájom pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci Radošina .............70 € +
spotrebované energie (plyn, voda, elektrická energia)
b) prenájom pre fyzické osoby s trvalým pobytom mimo obce Radošina a pre podnikateľské
subjekty zapísané v živnostenskom alebo obchodnom registri .................................. 140 € +
spotrebované energie (plyn, voda, elektrická energia)
4.4. miestnosti „kinosála “ o výmere 322 m2 v Kultúrnom dome v Radošine
a) v letnom období (1.6-31.8)....................................................... 66 €,b) v zimnom období (1.9-31.5) .................................................100 €,4.5. miestnosti v kultúrnom dome Bzince o výmere 310 m2
a) prenájom na účel vlastnej svadby, oslavy vlastného životného jubilea pre fyzické osoby
s trvalým pobytom v obci Radošina ................66 € + spotrebované energie (plyn, voda,
elektrická energia)
b) prenájom na účel karu pri príležitosti úmrtia občana obce Radošina ..........16 €
c) prenájom pre fyzické osoby s trvalým pobytom mimo obce Radošina a pre podnikateľské
subjekty zapísané v živnostenskom alebo obchodnom registri................................. 132 € +
spotrebované energie (plyn, voda, elektrická energia)
4.6. miestnosti „zasadačka“ v kultúrnom dome Bzince
a) v letnom období (1.6-31.8) ....................... 20 €
b) v zimnom období (1.9-31.5) .................... 60 €
Splnomocnenie
O oslobodení od poplatku, prípadne znížení môže rozhodnúť obecné zastupiteľstvo na základe
doručenej písomnej žiadosti
5. požičanie obrusu
1 ks ............................. 1 €
6. poplatok za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
a) fyzická osoba ..........................0,66 € /mesiac
b) podnikateľské subjekty zapísané v živnostenskom a obchodnom registri......... 1,- € /m3
odkanalizovanej vody
7. Prenájom nádoby na odvoz TKO z územia obce Radošina
a) prenájom nádoby na odvoz TKO...................................15€
Nárok na výmenu prenajatej nádoby na odvoz TKO za novú, za sumu uvedenú v bode 7a je
raz 5 rokov.

Domácnosť, ktorá má viac ako štyroch členov má nárok na druhú nádobu na odvoz TKO za
sumu uvedenú v bode 7a
8. prenájom strojových zariadení
Pre právnické osoby a osoby s pobytom mimo obce Radošina
a) traktor ......................................................30 € /1hod + prejazd 1,50 € /km
c) veľkokapacitný kontajner ........................3,30 € / deň
d) pojazdná plošina...................................... 50 € /hod + prejazd 1,50 € / km
e) zariadenie UNC....................................... 30 € /hod + prejazd 1,50 € / km
f) vibračná doska.......................................... 30 € / deň
Pre fyzické osoby s pobytom v obci Radošina
a) traktor ......................................................20 € /1hod + prejazd 1,50 € /km
c) veľkokapacitný kontajner ........................3,30 € / deň
d) pojazdná plošina...................................... 20 € /hod + prejazd 1,50 € / km
e) zariadenie UNC....................................... 20 € /hod + prejazd 1,50 € / km
f) vibračná doska.......................................... 20 € / deň

JUDr. Kolková Marta
starostka obce

