Obec Červený Hrádok
Metodický pokyn starostu obce Červený Hrádok
Č. 1/2019 platný pre rok 2020
Metodický pokyn na vyberanie platieb za poskytované služby vobci Červený Hrádok
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poplatok za užívanie smetných nádob
Každý majiteľ nehnuteľnosti je povinný sa starať o riadny odvoz TKO od svojej nehnuteľnosti, je
povinný mať vlastnú 110 l alebo 240 l „kuka“ nádobu. Odkúpenie novej „kuka“ nádoby je: 27 € za
110 l kuka nádobu
Cintorínske poplatky
Dom smútku
20 €
Prenájom miesta v cintoríne žijúcim vopred na dobu 10 rokov 50,00 €
Prenájom hrobového miesta za každých 10 rokov
20,00 €
Poplatok za rozhlasové relácie
Jedna rozhlasová relácia
5€
Overovanie
-overenie podpisu na listine
2,00€
-overenie listiny za každú stranu
2,00€
Potvrdenie o trvalom pobyte
5,00 €
Potvrdenie na predaj zeleniny
zelene a iných produktov
10,00 €
Fotokopírovnie
-každá strana
0,20/0,30 obojstranne
Poplatok za psa

5,00 €

11. Za monografiu
12. Vydanie osvedčenia
o súkromne hospodáriacom roľníkovi
13. Vyhotovenie odpisu, výpisu alebo
písomnej informácie z úradných kníh
a záznamov za každú aj začatú stranu
14. Kosenie súkromných pozemkov
-za 1 hodinu kosenia, aj začatú hodinu
- štiepkovanie 1 hodina
15. Rybárske lístky
-deti do 15 rokov
- ročný lístok
- trojročný lístok
16. Poplatok za kultúrny dom
-kuchyňa 1 deň+inventár
-malá sála 1 deň
-veľká sála 1 deň

10 € / l ks
6,64 €
1,66 €
15,00 €
5,00 €
bez poplatku
7,00 €
17,00 €

30 € + spotreba energií – domáci
40 € + spotreba energií – cudzí
20 € + spotreba energií – domáci
30 € + spotreba energií – cudzí
20 € + spotreba energií – domáci
30 € + spotreba energií – cudzí

Upratovanie po akcii: malá sála 20,00 €, veľká sála 10,00 €, kuchynka 30,00 €
17. Prepožičanie obrusov:
obrus biely damaškový-malý
3,00 €
obrus biely damaškový-banketový
5,00 €
Sumy za prepožičanie obrusov je možné upraviť v priebehu roka ak sa zvýši poplatok za služby
čistiarne.

Poplatok za rozbitý inventár je terajšia cena výrobku.
Za prepožičanie inventáru mimo KD
-stôl
–stolička

0,70 €
0,35 €

18. Členský poplatok – miestna ľudová knižnica
-dieťa
0,50 €
-dospelý
1,00 €
19. Tenisový kurt
- do 15 rokov s dozorom domáci
- nad 15rokov cudzí s dozorom
- nad 15 rokov domáci
- nad 15 rokov cudzí
20. Prenájom telocvične
Pri počte nad 3 osoby domáci
Pri počte nad 3 osoby cudzí
Pri počte pod 3 osoby

zdarma
1,00 €/hod.
0,50 €/hod./osoba + 1,00 € s osvetlením
1,00 €/hod./osoba + 1,00 € s osvetlením
3,00 €/hod.
10,00 €/hod.
1,00 €/hod.

Pre pojem domáci sa považuje osoba, ktorá je prihlásená k trvalému pobytu v Obci Červený Hrádok
a akcia bude slúžiť pre jeho osobný účel.
Metodický pokyn starostu obce č. 1/2019 na vyberanie platieb za poskytované služby v obci Červený Hrádok
bol prerokovaný obecným zastupiteľstvom dňa …... 12. 2019.

Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce

