
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO : 328 685 

 

 

          V Rejdovej, 15.10.2008 

 

SADZOBNÍK CIEN /SLUŽIEB/ OBCE REJDOVÁ 

platný od 1.1.2009 

 

 

Položky          Základné sadzby 

 

 
1. Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu / správy/                      Konverný kurz : 30,1260 

 

             

 za jeden oznam do 5 min.                                 1,70 EUR 

 za vyhlásenie relácie na životné jubileum                     3,50 EUR 

 za každé opakovanie oznamu               1,70 EUR 

 

 

2. Prenájom hnuteľných vecí 

 

 vybavenie kuchynky /príbory, poháre, taniere.../               0,03 EUR 

 ozvučovacie zariadenia a aparatúra – na bežné používanie    1 deň    7,00 EUR        

                                                          na podnikateľské účely                 1 deň  17,00 EUR 

 nákladné motorové vozidlo V3S – v extraviláne obce    1odvoz  24,00 EUR 

    - v intraviláne obce     1 odvoz  10,00 EUR 

 búracie kladivo, flexa        1 hod.    3,50 EUR 

                                                                   1 deň                  16,60 EUR 

 Krovinorez / vrátane odborne spôsobilej osoby a pohonných hmôt  1 hod.    3,50 EUR 

 Kolesový rebrík výsuvný                              1 deň    3,50 EUR 

 Miešačka        1 deň                    6,65 EUR  

 

 

     3. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový 

 

 kultúrny dom na akcie : 
               svadby, rodinné oslavy    leto                      67,00 EUR 

       zima        100,00 EUR      

               schôdzková činnosť,prezentácia firmy     

poriadanie a organizovanie výstav                leto                   10,00  EUR 

poriadanie karov, predajné akcie                   zima                             17,00 EUR 

      

 

 turistická ubytovňa na námestí obce : 
      rodinné oslavy    leto                             33,50 EUR 

            zima                           66,50 EUR 

poriadanie karov    

    prezentácia firmy, výstavy, schôdzky                                     

                                                         prezentácia firmy, predajné akcie                           leto                             10,00 EUR 

               zima                            17,00 EUR 

 dom smútku       každý začatý deň-leto                                10,00 EUR 

         každý začatý deň-zima               17,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 



      4. Kopírovacie služby 

 

 jednostranné       1 strana                          0,07 EUR 

 obojstranné       1 strana                          0,10 EUR 

 použitie faxu        strana                            0,25 EUR 

 použitie skenera                                /ČB/                                0,70 EUR 

                                        /farebné                         1,00 EUR 

 použitie internetu                        1 hod.            1,70 EUR 

  

 

  

 

 

      5.  Cintorínske poplatky 

 

 prenájom miesta na hrob na dobu 10 rokov       1,50 EUR/1 m2 aj začatý 

 prenájom miesta na hrob na dobu 20 rokov       2,70 EUR/1 m2 aj začatý 

 predĺženie na každých ďalších 20 rokov       2,70 EUR/1m2 aj začatý 

 

Ak nepožiada nájomca o predĺženie prenájmu po 10 rokoch, môže sa miesto prenajať inému. 

 

 Poplatok za zabratie miesta hrobom, hrobkou – pri dospelom hrobe                                 20,75 EUR 

 poplatok za zabratie miesta hrobom, hrobkou – pri detskom hrobe                                              16,60 EUR 

 

 

 

 

 

 

Tento Sadzobník cien bol schválený OZ dňa 10.12.2008  uznesením č. 18 ch/ 10.12.2008. 

 

 

 

 

 

          Ing. Ján Valentík, v.r. 

            starosta obce 

 

 


