CENNÍK
poplatkov vyberaných na území obce Kosorín
s platnosťou od 15.1.2015.
Obec Kosorín podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov vydáva tento cenník :
Poplatok za :
1. Dom smútku:
použitie chladiaceho zariadenia
úprava miestnosti (pred, počas, po pohrebe)
prepožičanie obradnej miestnosti: 1. deň

10,- €
7,- €
3,50 €

2. Zasadacia miestnosť Kultúrneho domu:
na nekomerčné účely, bez zisku (pri celodennom využití)
a) letné obdobie
b) zimné obdobie

17,- €/akcia
22,- € /akcia

na komerčné účely,kúpa,predaj (minimálna doba nájmu 2h)
a) letné obdobie
b) zimné obdobie

7,- €/hod.
10,- €/hod.

na komerčné účely,kúpa,predaj (pri celodennom využití)
a) letné obdobie
b) zimné obdobie

25,- €/akcia
30,- € /akcia

3. Sála s príslušnými priestormi v Kultúrnom dome:
usporiadanie karu, rodinná oslava,svadba ( využitie bez zisku)
a) letné obdobie
b) zimné obdobie

20,- €/akcia
35,- €/akcia

akcia na komerčné účely,kúpa,predaj (minimálna doba nájmu 4h)
a) letné obdobie
10,- €/hod.
b) zimné obdobie
13,- €/hod.
športová činnosť
ďalšie rôzne podujatia cudzí
(nekomerčné využitie bez zisku)
ďalšie rôzne podujatia
(osoby s trvalým pobytom v obci Kosorín)

5,- €/hod
85,- €/akcia
67,- €/akcia

4. Prenájom verejného priestranstva (predajného miesta 15 m2):
na komerčné účely vrátane vyhlásenia
3,50 € miesto/deň
(poskytovanie tovarov, prác alebo služieb za ďalšiu úhradu)

5. Hrobové miesto na 10 rokov:
a) 1 hrob pre dospelého
b) 2 hrob pre dospelých
c) 3 hrob pre dospelých
d) 1 hrob dieťa do 15 rokov
e) urnové miesto

7,- €
14,- €
20,- €
3,50 €
3,50 €

a) za km
b) za jeden odvoz v obci
c) stojné

1,20 €
10,- €
2,- €

a) za hodinu práce
b) minimálna platba

20,- €
10,- €

6. Traktor Belarus:

7. UNC 060:

8. Kuchynka s príslušenstvom:

5,- €/akcia

9. Kopírovacie práce:
a) za jednu stranu
b) obojstranne

0,10 €
0,13 €

a) formátu A4

0,70 €/strana

10. Použitie faxu:

11. Vyhlásenie v miestnom rozhlase:

1,70 €

12. Akcie organizované obcou nebudú spoplatňované

Cenník bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č.23/2015 zo dňa 12.1.2015
-

zverejnené na webovej stránke obce: 14.1.2015

-

zverejnené na úradnej tabuli obce: 14.1.2015

V Kosoríne, dňa 12.01.2015
….................................................
Peter Hric
starosta obce

Dodatok č.1 platný od 01.10.2015, schválený uznesením OZ 96/2015 zo dňa 30.09.2015
Poplatok za sálu kultúrneho domu na športové účely:
-dôchodcovia, deti a študenti do 18 rokov
-dospelý

zdarma
0,50 €/hod

Poplatok za vstup do posilňovne:
-dôchodcovia, deti a študenti do 18 rokov

zdarma

-dospelý

0,50 €/hod

V Kosoríne, dňa 01.10.2015
….................................................
Peter Hric
starosta obce

