OBEC BREZOVICA
Osloboditeľov 346
028 01 Brezovica
IČO: 00314421, DIČ: 2020571630,
Fax: 043/5392027, e-mail: oubrezovica@orava.sk

SADZOBNÍK
prác, služieb a krátkodobého nájmu nebytových priestorov a hnuteľného
majetku poskytovaných obcou Brezovica

a) kopírovanie
- za vyhotovenie jednej strany formátu A4 - čiernobiela
- za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 - čiernobiela
- za vyhotovenie jednej strany formátu A4 - farebná
- za vyhotovenie obojstranného formátu A4 - farebná
- za vyhotovenie jednej strany formátu A3 - čiernobiela
- za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 - čiernobiela

0,08 €
0,10 €
0,20 €
0,40 €
0,20 €
0,40 €

b) fax
- faxovanie na jedno telefónne číslo 1 strana
- príjem faxu – jedna strana
- odoslanie faxu – jedna strana

0,20 €
0,20 €
0,20 €

c) miestny rozhlas
- vyhlásenie v MR vysielané v pracovných dňoch
- vyhlásenie MR vysielané mimo pracovných dní
- blahoželanie jubilantom (60 roč. a viac – bezplatne)

d) služby
- zapožičanie rebríka
- zapožičanie lešenia – celé lešenie
- pol lešenia
- kosenie krovinorezom
- nájom traktora
- zapožičanie obecnej vlečky
- zapožičanie vibračnej dosky
- zapožičanie vŕtacieho kladiva, elektrocentrály, píly na asfalt
- nájom trhového miesta

3 € oznam
5 €/oznam
1,50 €/oznam

1 €/ hodina
3 €/ deň
1,50 €/ deň
15 € /hodina
22 €/ 1 hodina
10 €/deň
5 €/ každá začatá hodina
5 €/ každá začatá hodina
5€
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- nájom sály KD na podujatia (svadby, plesy)
+ náklady /el. en., plyn - podľa skutočnej spotreby,
voda – 10€, zapožičanie riadu – 0,02 €/ kus
- rozbitý riad a pranie prádla nahradiť v reálnej výške (v prílohe)
- nájom sály KD na oslavu

80 €

+ náklady /el. en., plyn - podľa skutočnej spotreby,
voda – 5€, zapožičanie riadu – 0,02 €/ kus
- rozbitý riad a pranie prádla nahradiť v reálnej výške (v prílohe)
- nájom sály KD na kar
+ nájom DS 4 €/deň, 2 €/pol dňa

80 €

+ náklady /el. en., plyn - podľa skutočnej spotreby,
voda – 5 €, zapožičanie riadu – 0,02 €/ kus,
- rozbitý riad a pranie prádla nahradiť v reálnej výške (v prílohe)
-nájom sály KD – predaj
+ náklady/el. en., plyn - podľa skutočnej spotreby (v prílohe)
-nájom sály KD – pečenie
+ náklady/el. en., plyn - podľa skutočnej spotreby (v prílohe)

40 €

100 €

100 €

- nájom zasadačky
+ náklady /kúrenie – 10,00 €, riad – 0,02 €/ kus
rozbitý riad a pranie prádla nahradiť v reálnej výške (v prílohe)
- nájom domu smútku
e) zapožičanie príslušenstva
- zapožičanie stoličky
- zapožičanie stola
- zapožičanie obrusov
- zapožičanie riadu mimo KD
- zapožičanie Altánku 4mx6m
- zapožičanie pivného setu
f) iné
- kniha o obci

10 €
4,00 €/deň,
2,00 €- pol dňa
0,20 €/ kus
0,50 € /kus
0,10 €/kus
0,10 €/ kus
15 €
2 €/set (2 lavice, 1 stôl)

8,79 €

Poplatky sa platia v eurách v hotovosti do pokladnice, alebo na účet obecného úradu
(SK48 5600 0000 0040 5058 4006).
Ak požiada právnická alebo fyzická osoba obecný úrad o poskytnutie inej služby,
nepomenovanej v tomto sadzobníku, rozhodne o jej poskytnutí a spoplatnení starosta obce.
V Brezovici dňa 31.03.2021
........................................................
Marián Ujmiak
starosta obce
2

PRÍLOHY
Cenník poškodeného a chýbajúceho riadu:
Štamperlík 0,02
Pohár 0,1 dcl
JT pohár TINA 200ml
Pohár na stopke
Pohár na kávu – s uškom
VE tanier EBRO hlboký 23cm
VE tanier ABRO plytký 25,5cm
VE tanier EBRO dezertný 20cm
SAN HOTEL lyžička stolová
SAN HOTEL lyžička kávová
SAN HOTEL nôž stolový
SAN HOTETL vidlička stolová
GL hrniec + pokr. 6 l
AB misa – nádoba s rúčkami okr. 35cm
AB misa – nádoba okrúhla s rúčk. 45cm
AZ nôž kuchynský
krčah

0,43 €/ kus
0,48 €/ kus
0,70 €/ kus
1,84 €/ kus
1,10 €/ kus
0,95 €/ kus
0,95 €/ kus
1,10 €/ kus
0,58 €/ kus
0,37 €/ kus
0,95 €/ kus
0,58 €/ kus
29,42 €/ kus
1,86 €/ kus
4,98 €/ kus
3,53 €/ kus
3,20 €/ kus

Spotrebu elektrickej energie a plynu účtujeme podľa fakturovanej ceny za
predchádzajúci rok.
Pranie prádla účtujeme podľa aktuálneho cenníka práčovne HNsP (viď cenník).
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