Obecné zastupiteľstvo v Ružindole na základe ustanovenia § 4 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento

Sadzobník poplatkov za služby poskytované
Obcou Ružindol
1. Vyhlásenie v obecnom rozhlase:
5,00 €/ vyhlásenie
Oslobodené od poplatku sú:

smútočné oznamy,

oznamy organizácií pôsobiacich v obci,

oznamy o konaní kultúrnych a športových podujatí v obci,

oznamy lekárov,

iné oznamy podľa rozhodnutia starostu obce
2. Tlač, kopírovanie, skenovanie:

čiernobielo formát A4/A3 0,10 € / 0,20 € / strana

farebne formát A4/A3
0,50 € / 1,00 € / strana

skenovanie
0,20 € / strana
3. Vydanie potvrdenia na žiadosť žiadateľa:
3,00 €
Od poplatku je oslobodené vydanie potvrdenia obce v zmysle § 6, Zákona č. 140/2014 o
nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Donáška obedov pre občanov odkázaných na pomoc iných bezplatne
Záujemca, ktorý spĺňa kritériá na donášku obedov, si podá žiadosť na Obecný úrad Ružindol.
Donáška obedov sa zabezpečuje len v pracovné dni v čase od 10:30 do 12:00 h. Služba sa
poskytuje len pre občanov s trvalým pobytom v obci.
5. Používanie verejného priestoru pri predaji:
Priestor za kultúrnym domom
3,00 € / h
Vestibul kultúrneho domu
10,00 € / h
6. Prenájom športovísk v obci:

multifunkčné ihrisko:



telocvičňa:
tenisové ihrisko

15,00 € / 1 hodina bez osvetlenia
20,00 € / 1 hodina s osvetlením
15,00 € / 1 hodina
5,00 € / 1 hodina

Oslobodené od poplatku sú:

školy a školské zariadenia v pôsobnosti Obce Ružindol

organizácie pôsobiace na území obce

akcie organizované Obcou Ružindol




iné podľa rozhodnutia starostu obce
občania s trvalým pobytom v obci / platí pre využitie multifunkčného ihriska a tenisového
ihriska, ak sa v skupine nachádza viac ako 50 % účastníkov s trvalým pobytom v obci
Ružindol /

7. Prenájom kultúrneho domu
Kultúrno-spoločenské akcie (Svadba, ples, tanečná zábava, oslavy, výstavy, prednášky ... )
(sála + príslušenstvo)
200,00 €
(sála + príslušenstvo + suterén)
300,00 €
(suterén + príslušenstvo)
100,00 €
Smútočné posedenie

(sála + príslušenstvo)
(sála + príslušenstvo + suterén)
(suterén + príslušenstvo)

100,00 €
200,00 €
100,00 €

Reklamno-predajné akcie *

( sála )

20,00 € / 1hod

Športové akcie *

( sála )

10,00 € / 1hod

* Pri reklamno-predajných akciách a športových akciách celková dĺžka trvania akcie nesmie
presiahnuť 3 hodiny, v opačnom prípade bude nájomcovi účtovná suma ako pri kultúrnospoločenských akciách.
8. Zapožičanie inventáru

viď príloha č. 1

9. Prenájom učebne v ZŠ s MŠ Ružindol

2,00 € / 1 hod.

10. Zapožičanie pivného setu (1 stôl + 2 lavice)

5,00 € / set / deň

Nájomný vzťah je založený na základe Zmluvy o nájme kultúrneho domu. Priestory sa odovzdávajú
nájomcovi spravidla 1 deň pred akciou. Nájomca sa zaväzuje prenajaté priestory odovzdať
nasledujúci deň po akcii do 10:00 h. Ak deň po akcii pripadne na víkend, nájomca sa zaväzuje
odovzdať priestory v pondelok do 10:00 h. V prípade, že v stanovenej lehote priestory neodovzdá,
uhradí navyše 50% z ceny nájmu.
Oslobodené od poplatku sú:
 školy a školské zariadenia v pôsobnosti Obce Ružindol,
 organizácie pôsobiace na území obce,
 akcie organizované Obcou Ružindol,
 iné podľa rozhodnutia starostu obce.
Bezplatný prenájom sa považuje za nefinančnú dotáciu obce.
Starosta obce je oprávnený, v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o poskytnutí zľavy z poplatku
alebo nájmu podľa tohto cenníka až do výšky 50%.
11. Prenájom za hrobové miesto
 Jednohrob
18,00 € / 10 rokov
 Dvojhrob
36,00 € / 10 rokov
 Detský hrob 10,00 € / 10 rokov
 Urna
6,00 € / 10 rokov
12. Prenájom za Dom smútku a zariadenie

4,00 € / deň

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Tento Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol neupravuje Správne poplatky
určené zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších zmien a predpisov,
poplatky určené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady v znení neskorších zmien a predpisov.
2. Tento Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol schválilo Obecné
zastupiteľstvo obce Ružindol dňa 13.12.2019, Uzn. č. 88/2019.
3.Tento Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol nadobúda účinnosť
01.01.2020.
4. Dňom účinnosti tohto Sadzobníka poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol sa zrušuje
v plnom rozsahu Sadzobník poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Ružindole dňa 03.07.2019 Uzn. č. 67/2019.

V Ružindole, dňa 01.01.2020

Peter Galanský
starosta obce

Príloha č. 1
Zapožičanie inventáru
Preberajúci: ...................................................

Adresa: ..........................................................

tel.: ................................................................

Podpis preberajúceho....................................

Za OcÚ vydal................................................, dňa...................

Podpis odovzdávajúceho...............................

Názov inventáru

Požičané
(ks)

Tanier plytký
Tanier hlboký
Tanier dezertný
Misa polievková
Misa mäsová
Misa šalátová
Miska kompótová
Šálka kávová
Podšálka
Pohár 2 dcl
Pohár 3 dcl
Pohár 1,5 dcl na stopke ( Lara )
Pohár šampanské ( Fletna )
Pohár 0,06 dcl ( Likerka )
Pohár 0,05 dcl na stopke
Pohár 0,05 dcl s odmerkou
Pohár 0,02 dcl
Lyžica polievková
Vidlička príborová
Nôž príborový
Lyžička kávová
Vidlička dezertná
Naberačka
Hrniec veľký nerez
Hrniec stredný nerez
Hrniec malý nerez
Plech na pečenie
Doska na krájanie
Podnos
Krčah (džbán)
Košík na chlieb
Solnička
Váza
Svietnik
Obrusy
Obrusy na mieru
Robot na miesenie
Krájač
Vozík
SPOLU

Odovzdal: ............................................
Dňa .................................................

EUR/ks
0,10
0,10
0,10
0,17
0,17
0,17
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,50
0,40
0,30
1,00
0,10
0,17
0,33
0,10
0,10
0,10
0,10
1,00
2,00
5,00
5,00
5,00

Suma
EUR

Neodovzdané
(ks)

EUR/ks

Suma v
EUR

1,00
1,00
1,00
7,00
7,00
7,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,20
1,50
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
30,00
20,00
15,00
40,00
5,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
20,00
200,00
50,00
150,00

Za OcÚ prevzal: .......................................

