
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ
OBCOU BELÁ
1. Správne poplatky upravuje zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Manipulačné poplatky:

Vyhlásenie v obecnom rozhlase (nonlatok ie uvedenv za 1 vyhlásenie):
a) pre občanov 1,70 €
b) podnikateľská ponuka spojená s predajom 6,60 €
c) oznámenie o úmrtí bez poplatku

d) oznámenie o podujatiach - neziskové organizácie na území obce bez poplatku
e) drobná inzercia (straty, psy a iné) 1,70 €

1. jeden oznam (max. 5 minút čítaného oznamu za deň pre stranu/hnutie) 3,30 €
2. vyhlásenie pozvánky na míting (2 x za deň) 3,30 €
3. oznam odvysielaný z dodaného CD, kazety a pod.                          1,70 €

g) vyhlásenie mimo pracovnej doby počas pracovných dní a cez víkend 100% príplatok

Vyhotovovanie fotokópii (max, počet listov 10) :

a) formát A4 jednostranne 0,07 €
b) formát A4 obojstranne 0,13 €
c) formát A3 jednostranne 0,10 €
d) formát A3 obojstranne 0,16 €

e) fotokópia snímky z pozemkovej mapy 0,20 €

Tlač:

formát A4 jednostranne 0,30 €

Prenájom kinosály:
a) za 1 hodinu prenájmu počas pracovných dní mimo vykurovacieho obdobia 10 €
b) za 1 hodinu prenájmu počas víkendu mimo vykurovacieho obdobia 13 €
c) za 1 hodinu prenájmu počas pracovných dní vo vykurovacom období 13 €
d) za 1 hodinu prenájmu počas víkendu vo vykurovacom období 16 €
pre neziskové organizácie a školy na území obce, urbariát bez poplatku

Knižnica:

1. deti do 15 rokov 0,35 €
2. dospelí 0,70 €
3. dôchodcovia 0,35 €

1. prvá upomienka 0,50 €
2. druhá upomienka 1€
3. tretia upomienka 1,20 €

c) poškodenie knihy 0,70 €

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v prevádzkárni 1,70 €

f) počas volebných kampaní:                                                                                                          7,00 €

a) zápisné v obecnej knižnici:

b) upomienky:



Žiadosť o prechodné uzatvorenie predajne 1,70 €
Žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti PO a FO 1,70 €
Vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy, ak jednou zo zmluvných strán je obec a nejde 
o potrebu obce

6,60 €

Vyhotovenie nájomnej zmluvy, ak jednou zo zmluvných strán je obec a nejde o 
potrebu obce

3,30 €

Vyhotovenie odpisu, fotokópie a vydanie potvrdenia o zaplatení dane z 
nehnuteľností

1,70 €

Vyhľadávanie spisov v archíve, ak je úspešné 3,30 €
Vydanie rozhodnutia o pridelení, zrušení súpisného čísla 6,60 €
Vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla 3,30 €
Vydanie záväzného stanoviska obce FO 6,60 €
Vydanie záväzného stanoviska obce PO 10,00 €
Ohlásenie drobnej stavby 16,60 €
Predĺženie lehoty výstavby (stavebného povolenia) 2,00 €
Vyjadrenie sa k existencii budovy 3,30 €
Potvrdenie o účasti na pohrebe bez poplatku
Povolenie vjazdu do Bránickej doliny 5 €
Obhliadka tvaru miesta - miestne šetrenie (na podnet občana — spory susedov a 
sťažnosti) - pri podaní podnetu

16,60 €

Potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami 1,70 €

Náhradná známka pre psa 1€


