SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ
OBCOU ĽUBOTICE
Vyhlásenie v obecnom rozhlase (poplatok je uvedený za 1 vyhlásenie):
a) pre zárobkovú činnosť
b) podnikateľská ponuka spojená s predajom
c) oznámenie o úmrtí
d) oznámenie o podujatiach – neziskové organizácie na území obce
e) drobná inzercia
f) počas volebných kampaní - vyhlásenie pozvánky na míting

3,30 €
6,60 €
bez poplatku
bez poplatku
1,70 €
5€

Vyhotovovanie fotokópií:
a) formát A4 jednostranne
b) formát A4 obojstranne
c) formát A3 jednostranne
d) formát A3 obojstranne

0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,30 €

Tlač:
formát A4 jednostranne

0,10 €

Prenájom zasadačky:
a) za 1 hodinu prenájmu počas pracovných dní mimo vykurovacieho obdobia
b) za 1 hodinu prenájmu počas víkendu mimo vykurovacieho obdobia
c) za 1 hodinu prenájmu počas pracovných dní vo vykurovacom období
d) za 1 hodinu prenájmu počas víkendu vo vykurovacom období
pre neziskové organizácie a školy na území obce, urbariát
Knižnica:
a) zápisné v obecnej knižnici:
1. deti do 15 rokov
2. dospelí
3. dôchodcovia
b) upomienky:
1. prvá upomienka
2. druhá upomienka
3. tretia upomienka
c) poškodenie knihy:
1. rozsiahle
2. menšie
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v prevádzkárni
Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti PO a FO
Vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy, ak jednou zo zmluvných strán je obec
a nejde o potrebu obce

10 €
13 €
13 €
16 €
bez poplatku

2€
3€
2€
0,50 €
1€
1,20 €
5,00 €
2,00 €
1,70 €
1,70 €
6,60 €

Vyhotovenie nájomnej zmluvy, ak jednou zo zmluvných strán je obec a nejde
o potrebu obce
Vyhotovenie odpisu, fotokópie a vydanie potvrdenia o zaplatení dane z
nehnuteľností
Vyhľadávanie spisov v archíve, ak je úspešné
Vyjadrenie sa k existencii budovy
Potvrdenie o účasti na pohrebe
Potvrdenie za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu
Obhliadka tvaru miesta – miestne šetrenie (na podnet občana – spory
susedov a sťažnosti) – pri podaní podnetu
Potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami

Predaj odpadovej nádoby: za nákupnú cenu - plastová
Predaj odpadovej nádoby: za nákupnú cenu - kovová
Náhradná známka pre psa

3,30 €
1,70 €
3,30 €
3,30 €
bez poplatku
1,70 €
16,50 €
1,70 €

19,80 €
30,72 €
1€

