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Obec Michalová podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a tento
C e n n í k poplatkov vyberaných na území obce Michalová
Druhy poplatkov :
l. Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase
2.Poplatok za použitie domu smútku, budovy na ihrisku
3.Poplatok za dodávku pitnej vody
4.Poplatok za použitie faxu a kopírovacie práce
5.Poplatok za krátkodobý prenájom strojov, zariadení a drobného hmotného
majetku
Čl. I
Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase
Sadzba poplatku
Sadzba za vyhlásenie relácie alebo oznamu v miestnom rozhlase
/ predaj, textilu, ovocia, zeleniny, obuvi a pod./
2€
Čl. II
a/ Poplatok za poskytnutie služieb domu smútku
Sadzba poplatku
Ol prepožičanie veľkej obradnej miestnosti
s katafalkom
O2 prepožičanie malej obradnej miestnosti
1. deň
2. deň
O3 použitie chladiaceho zariadenia
04 úprava obradných miestností
/ pred, počas, po pohrebe /
05 rozlúčka so zosnulým

7€
3€
3€
7€
13 €
8€

b/ Poplatok za poskytnutie priestorov a služieb v budove na ihrisku
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Sadzba poplatku
Ol poskytnutie kuchyne
do 6 hodín
do l2 hodín
nad 12 hodín

15 €
20 €
25 €

O2 poskytnutie sály
do 6 hodín
do 12 hodín
nad 12 hodín

20 €
30 €
35 €

O3 prepožičanie inventáru
do 50 ks
nad 50 ks
nad 100 ks

20 €
25 €
30 €

O4 poskytnutie priestorov na predajné akcie
do 12 hodín
nad 12 hodín

50 €
70 €

Čl. III
Poplatok za dodávku pitnej vody
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba , ktorá odoberá pitnú vodu z verejného
vodovodu.
Sadzba poplatku
a/ obyvatelia
b/ fyzické osoby alebo právnické osoby, podnikatelia
c/ obyvatelia ,ktorí si aj napriek výzve nevybudovali
vodomernú šachtu

0,3 € / m3
0,6 € / m3
1 € / m3
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Čl. IV.
Poplatok za použitie faxu
Sadzba poplatku
Za odfaxovanie textu :
jednej strany papiera fomátu A4

0,7 €

Poplatok za kopírovacie práce
Sadzba poplatku
za jednu stranu
obojstranné

0,1 €
0,15 €

farebné kopírovanie
za jednu stranu
obojstranné

0,2 €
0,5 €
Čl. V

Poplatok za krátkodobý prenájom strojov, zariadení a drobného hmotného majetku
Sadzba poplatku

Miešačka spádová
Vibračná platňa AMMENN AVP 2620
Rezač motorový Partner s vozíkom
Kladivo kombi
Elektrocentrála s príslušenstvom
Búracie kladivo MAKITA HM 1810
s príslušenstvom
Rebrík AL 3x14 3-dielny
Traktor Zetor 8441 Proxima
Prívesný vozík k osobnému automobilu

do 3 hod

deň

10
10
-

7
20
20
10
10

10
-

20
5
20€/mth
10

4

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
l. Správu poplatkov vykonáva obec Michalová.
2.Tento Cenník poplatkov vyberaných na území obce Michalová bol schválený
obecným zastupiteľstvom v Michalovej dňa 01.06.2011 uznesením č. 18 /2011
3.Dňom účinnosti Cenníka sa ruší Cenník 2/2008 zo dňa 15.12.2008
4. Cenník nadobúda účinnosť dňom: 01.06.2011

Ing. Tisovčíková Terézia
starostka obce
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