
                                                               Sadzobník cien 
za služby poskytované Obcou Zemplínska Teplica /ceny podľa par.43 občianskeho zákonníka a par. 3 

odst. l zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách/ platný na rok 2017 

1. Vysielanie oznamu v miestnom rozhlase 

- za jeden oznam 

- oznam na reklamné účely 

- oznam o úmrtí 

- oznam o podujatiach neziskových org. 

- oznam pri volebnej kampani 

 

  3,50 EUR   

10,00 EUR 

 zdarma 

 zdarma 

 4,00 EUR 

2. Oznam zverejnený na úradnej tabuli 

- občianska inzercia 

- reklama 

 

 1,50 EUR/týždeň 

 3,50 EUR/týždeň 

3. Vyjadrenie sa k existencii budovy  3,50 EUR 

4. Náhradná známka pre psa  1,00 EUR 

5. Potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované 

správnymi poplatkami 

 2,00 EUR 

6. Prenájom hnuteľných vecí 

zapožičanie riadu v svadobke   

V zmysle osobitného sadzobníka 

7. Prenájom nehnuteľných vecí - jednorázový 

            -     chladiaca miestnosť 

- svadobka pre občanov obce Z. Teplica 

- svadobka pre ostatných 

- spoločenská zábava 

- denná akcia 

- kar 

- kinosála 

- zasadačka na obecnom úrade 

- telocvičňa 

Letné obdobie                        vykurovacie obd. 

5,00 Eur + náklady na elektrinu/deň        

25,00 EUR /deň                        40,00 EUR/deň 

35,00 EUR /deň                        50,00 EUR/deň 

150,00 EUR/podujatie            150,00 EUR/pod. 

100,00 EUR                            100,00 EUR 

15,00 EUR                                30,00 EUR 

20,00 EUR/hodina                    40,00 EUR 

5,00 EUR/hodina                        5,00 EUR  

3,00 EUR/hodina 

8. Prenájom majetku obce 

Prenájom nehnuteľných vecí – dlhodobý  

a) pozemky 

- na podnikateľské účely v centre 

- mimo hlavnej ulice 

b) nebytové priestory 

- na podnikateľské účely v centre obce 

  

v zmysle zákona  č. 138/1991 Z. z. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov   

  

  

9. Kosenie bez hrabania 4,00 EUR/ár/záhrada - osamelo žijúci 

2,00 EUR/ár/dvor - osamelo žijúci seniori 

10. Práčovňa 3,50 EUR/rok/domácnosť 

11. Ťahanie studne elektrickým čerpadlom 

      ťahanie studne PPS-12 

5,00 EUR 

30,00 EUR 

12. Predaj smetnej nádoby: 

- pre domácnosť  

- pre domácnosť s jedným obyvateľom-dôchodcom 

- pre podnikateľa, firmu 

 

50 % z nákupnej ceny 

25 % z nákupnej ceny 

100 % nákupnej ceny 

13. Kopírovacie služby 0,10 EUR / l strana 

0,17 EUR / obojstranne 

14. Dom smútku prenájom      /vrátane energií/ 20,00 EUR/deň 

15. Stočné – maximálna cena za odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

4,00 Eur/rok fixná zložka 

0,37 EUR/m3     

16. Odber vody – za výrobu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom 

3,00 Eur/rok fixná zložka 

0,59 EUR/m3  /20,06 Eur/osoba/rok    

Schválené   Obecným zastupiteľstvom  v Zemplínskej Teplici dňa  13. 12. 2016. 

                                              Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce 


