Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo obce Šumiac schvaľuje svojím uznesením č. 45/OZ/2019 zo dňa
23. mája 2019 aktualizáciu poplatkov za dom smútku v Šumiaci nasledovne:
Poplatok za prenájom domu smútku
6,7€/kalendárny deň, pričom pri prívoze
nebohého po 22. hodine do 24. hod. sa daný deň nepočíta (svietenie, kúrenie, čistiace
prostriedky, voda, energia v mraziacom boxe)
Poplatok za služby správcu
3,- €/1 hod. – (asistencia pri manipulácii s
nebohým, prítomnosť správcu DS počas modlenia a počas pohrebu v DS, upratovanie
vnútorného priestoru)

Obecné zastupiteľstvo obce Šumiac schvaľuje svojím uznesením č. 60/OZ/2019 zo dňa
12. júla 2019 sadzobník poplatkov za služby pre fyzické a právnické osoby nasledovne:
1. Zemné práce pomocou mechanizmov s obsluhou 20,00 €/1 motohodina
stojné 10,00€/1 hodina
2. Nákladná doprava V3S
0 – 3 km 4,50 €/1 km
0 – 7 km 4,00 €/1 km
0 – 20 km 3,00 €/1 km
0 – 50 km 2,50 €/1 km
50 a viac km 2,00 €/1 km
3. Stojné za V3S a Traktor Zetor

10,00 €/1 hod.

4. Za prenájom FABIA BR-222-BM

0,50 €/1 km

5. Zapožičanie pojazdného rebríka

4,00 €/1 deň

6. Zapožičanie krovinorezu s obsluhou

7,00 €/1 hod.

7. Zapožičanie kliešti a nožníc na orezávanie kríkov

2,00 €/1 deň

8. Vŕtacie práce na oplotenie s obsluhou

7,00 €/1 hod.

9. Zapožičanie hliníkového rebríka 12 m

4,00 €/1 deň

10. Prenájom veľkej zasadačky obecného úradu

17,00 €/1 deň v letnom období
30,00 €/1 deň v zimnom období

11. Faxovanie 1 strany
Kopírovanie 1 strany

0,70 €
0,10 €

Viazanie spisov
12. Vyhlásenie v miestnom rozhlase bez predaja

0,50 €
2,00 €/1x

Vyhlásenie v miestnom rozhlase - predaj tovaru 5,00 €/1x
13. Za vyhlásenie smútočného oznámenia a životného jubilea sa poplatok nevyberá.
14. Vyvesenie oznamov a propagačných materiálov v obecnej tabuli 1,00€/deň
15. Ubytovanie

7,00€/osoba/deň

Zároveň sa týmto dodatkom rušia predošlé sadzby poplatkov.
V Šumiaci, 12. júla 2019

