Obec Gánovce, Gánovská 184/2, 05801 Gánovce
Cenník
za niektoré služby a poskytované obcou
Položka 1
Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase 3,00 €
Od poplatku sú oslobodené:
a) hlásenia Obecného úradu a OÚ Poprad
b) hlásenia cirkvi a cirkevnej charity
c) hlásenia OZ pôsobiacich na území obce /FK Gánovce, Jednota dôchodcov v Gánovciach,
DHZ, MŠ, Slovenská pošta , OZ Neandertál, Machaon International a pod. ./
d) hlásenia základných a stredných škôl
Položka 2
Požičiavanie obrusov

1,00€/1 kus

Položka 3
Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory za účelom jednorázového
použitia sa stanovuje:
a) zasadačka obecného úradu
10,00 €/hod
b) veľká spoločenská sála: letné obdobie – 7,00 €/1 hod. do 24,00 hod.
zimné obdobie - 9,00€/1 hod. do 24,00 hod.
po 24,00 hod do 6,00 ráno 16,00 €/1 hod.
c) prenájom sály na spoločenské účely, zábavy a diskotéky
300,00€
+ zábezpeka pre prípad vzniku škody, ktorá sa vráti nájomcovi, ak žiadna
škoda nevznikne
200,00€
e) Prenájom sály na kar
0,00€
f) Krátkodobý prenájom priestranstva pri obecnom úrade
alebo inde v obci
0,20 €/m2
Oslobodenie :
od poplatku v rámci obce sú oslobodené kary, rôzne výstavy, napr.: ručné práce a
pod., charitatívne akcie, akcie spoločenských organizácií a organizácií so sídlom
v obci, plesy organiozované obcou, OZ pôsobiacim v obci,DHZ, športové turnaje,
stolný tenis, tvorivé dielne a pod.
Položka 4
Požičiavanie riadu (taniere, príbory,šálky a iné)
 do 50 ks
 nad 50 ks
 stolička
 stôl
 miešačka – občan s trvalým pobytom
cudzí občan, organizácie
 kosačka

15,00 €
30,00€
1,00/ks a deň
1,70/ks a deň
3,35/deň
7,00/deň
3,33/hod.







krovinorez
kosenie
výsuvného hliníkového rebríka
záhradná drevená lavica
záhradný drevený stôl

5,00/hod.
0,07/m2
3,00 €/ deň
2,00 €/ deň
2,00 €/ deň

Položka 5
Zhotovenie čiernej kópie A4 0,13 €/ strana 0,15 € obojstranne
Zhotovenie čiernej kópie A3 0,15 €/ strana 0,25 € obojstranne
Náklady za odoslanie a prijatie jednej strany faxom 0,20 €
Položka 6
Predaj propagačného materiálu:
Pohľadnica obce

0,50 €/ kus

Položka 7
Používanie internetu v knižnici

0,50/hod.

Položka 8
Úhrada za :
Uverejnenie reklamy v KTV v infokanáli a tabuli v obci

3,00€/deň

Položka 9
Úhrada za administratívne úkony mimo pracovnej doby

3,00/hod.

Položka 10
Úhrada za nájom 1 ks 110 litrovej konvy

5,19/rok

Spoločné ustanovenia
1. Týmto sadzobníkom sa ruší vnútorná smernica č. 1/2010 zo dňa 13.1.2010.
2. Tento sadzobník nadobudol platnosť schválením v OcZ v Gánovciach, uznesením
10/2016zo dňa 25.11.2016 a účinnosť nadobúda od 1.1.2017.
3. Prípadné zmeny, ktoré budú mať vplyv na túto smernicu, budú premietnuté, prípadne
riešené , dodatkom k tomuto sadzobníku a podliehajú schváleniu Obecným
zastupiteľstvom v Gánovciach.

Ing. Alžbeta Čekovská,v.r.
starostka

