Sadzobník poplatkov
vyberaných Obcou Rokycany

Rokycany, jún 2022
Róbert Šoltis
zástupca starostu obce

1.

Poplatky za trhové miesto:

pri použití predajného stola vo vlastníctve Obce Rokycany:
a/ deň
b/ týždeň
c/ mesiac

10,00 €
25,00 €
60,00 €


pri použití vlastného predajného zariadenia alebo obsadení predajnej plochy bez
použitia predajného zariadenia:
a/ deň
b/ týždeň
c/ mesiac

6,00 €
15,00 €
36,00 €


pri predaji z pojazdnej predajne:
a/ deň
b/ rok

2.
I.

10,00 €
90,00 €

Poplatky za prenájom sály /zasadacej miestnosti/
pre občanov s trvalým pobytom:
a/ za usporiadanie svadobnej hostiny

60,00 €

b/ za usporiadanie smútočného posedenia - karu

20,00 €

c/ za usporiadanie tanečnej zábavy, plesu, Silvestra

50,00 €

d/ životné jubileá a iné akcie

30,00 €

e/ pracovné a iné akcie /schôdza, školenia, prezentácia, cvičenia a pod./
5,00 €/hod. za každú začatú hodinu
f/ predajná akcia /za každú začatú hodinu/ 7,00 €/hod. maximálne však
56,00 € za nájom za celý deň

II.

pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt:
a/ za usporiadanie svadobnej hostiny
b/ za usporiadanie smútočného posedenia - karu
c/ za usporiadanie tanečnej zábavy, plesu, Silvestra
d/ životné jubileá a iné akcie

100,00 €
30,00 €
100,00 €
60,00 €

e/ pracovné a iné akcie /schôdza, školenia, prezentácia, cvičenia a pod./
7,00 €/hod. za každú začatú hodinu
f/ predajná akcia /za každú začatú hodinu/ 10,00 €/hod. maximálne však
80,00 € za nájom za celý deň

III.

Ozvučenie nie je súčasťou prenájmu.

IV.

Záloha za prenájom sály /zasadacej miestnosti/
Užívateľ pri podpise zmluvy o užívaní zaplatí zálohu 300 € vopred. V prípade, že
sálu po akcií užívateľ neodovzdá v takom stave, ako ju prebral /upratanú/ a
nepoškodenú, záloha sa použije ako poplatok za upratovanie, prípadne na opravu
poškodeného inventáru. Ak užívateľ odovzdá sálu v takom stave ako ju dostal,
záloha sa mu vráti. Ak bude škoda bude vyššia ako výška zálohy /300 €/, užívateľ
doplatí finančný rozdiel.

V.

Bezplatný prenájom
Organizácie, združenia, školy a školské zariadenia v pôsobnosti obce Rokycany.

3.

Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením
informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov:

I. Druh

Výška
úhrady

Čiernobiela kópia A4 – 1 list papiera jednostranne

0,15 €

Čiernobiela kópia A4 – 1 list papiera obojstranne

0,25 €

Čiernobiela kópia A3 – 1 list papiera jednostranne

0,20 €

Čiernobiela kópia A3 – 1 list papiera obojstranne

0,35 €

CD/DVD médium – 1 kus

1,50 €

II. Náklady na odoslanie informácií sa uhrádzajú v zmysle platného cenníka
Slovenskej pošty, a.s., resp. iných poštových podnikov.

III. Neuhrádzajú sa náklady spojené so sprístupnením informácií na vybavenie
jednej žiadosti, ak nepresiahnu sumu 2,50 €.

4.

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

a/ obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách
miestnych podnikov, o športových a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných
obcou.
b/ obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie
c/ za jedno zverejnenie oznamu vo verejnom rozhlase zaplatí fyzická alebo právnická
osoba 5,00 €. Hlásenie je potrebné objednať a zaplatiť vopred.
d/ poplatky vyberá obecný úrad v pracovný deň pred vyhlásením v obecnom rozhlase
e/ organizácie pôsobiace v obci majú hlásenie v obecnom rozhlase zdarma.

5.

Kopírovanie a skenovanie

a/ Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie
dokumentov.


0,10€ - formát A4 jednostranne



0,15€ - formát A4 obojstranne

b/ Poplatky vyberá obecný úrad ihneď po kopírovaní.

6.

Cenník cintorínskych služieb

a/ použitie priestorov Domu nádeje a katafalku
pre občanov s trvalým pobytom v obci
pre ostatných občanov

6,00 €
12,00 €

b/ použitie chladiaceho zariadenia za každý aj začatý deň
pre občanov s trvalým pobytom v obci

4,00 €

pre ostatných občanov

8,00 €

c/ prenájom hrobového miesta (na 10 rokov):


pre občana s trvalým pobytom v Rokycanoch:
- jednohrob

20,00 €



7.

- dvojhrob

40,00 €

- hrobka

50,00 €

- urna

10,00 €

pre občana bez trvalého pobytu v Rokycanoch

100,00 €

Reklama na webovej stránke a nehnuteľnostiach obce

a)

Poplatok za zverejnenie na oficiálnej internetovej stránke obce je 20,00 €/rok.

b)

Poplatok za umiestnenie reklamy na nehnuteľnosti v majetku obce je:


do 0,5 m² - 50,00 € / rok



nad 0,5 m² - 50,00 € / rok

c) Umiestnenie reklamného pútača schvaľuje zastupiteľstvo obce

8.

Oslobodenie od poplatku

a) Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom
prípravy kultúrneho podujatia pre obec alebo pri príprave prezentácie a pomoci
obci.
b) Oslobodené od poplatku sú organizácie 1x ročne pri príležitosti výročnej schôdze,
školské akcie, prezentovanie programu detí, osvetové prednášky.
c) Oslobodená od poplatku je obec Rokycany a akcie s ňou organizované – verejné
zasadnutia obecného zastupiteľstva, zasadnutia komisií.

