OBEC KOKAVA NAD RIMAVICOU
Cenník služieb
poskytovaných v Obci Kokava nad Rimavicou
Obec Kokava nad Rimavicou v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto cenníku
za služby poskytovaných v Obci Kokava nad Rimavicou takto
Článok 1
Priestorové vybavenie
1.
Prenájom priestorov zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kokave nad
Rimavicou, Nám. 1. mája č. 1, Kokava nad Rimavicou. Prenájom platí fyzická aj právnická
osoba, ktorá požiada o prenájom starostu obce osobne, telefonicky 047/4293 101-104 alebo emailom: starosta@kokava.sk, obec@kokava.sk, a to nasledovne:
Za použitie veľkej zasadacej miestnosti (mimo vykurovacie obdobie)
Za použitie veľkej zasadacej miestnosti (počas vykurovacieho obdobia)

9,00 €
14,00 €

2.
Prenájom priestorov sobášnej siene pri vykonaní obradu v Kokave nad Rimavicou,
Nám. 1. mája č. 1, Kokava nad Rimavicou. Prenájom platí fyzická aj právnická osoba, ktorá
požiada o prenájom starostu obce, matrikárku obce osobne, telefonicky 047/4293 101-104 alebo
e-mailom: starosta@kokava.sk, obec@kokava.sk, matrika@kokava.sk a to nasledovne:
Za použitie sobášnej siene pri vykonaní obradu

10,00 €

3.
Prenájom priestorov kinosály alebo vestibulu Kultúrneho domu v Kokave nad
Rimavicou, Nám.1 mája č. 159/10, Kokava nad Rimavicou. Prenájom platí fyzická aj právnická
osoba, ktorá požiada o prenájom vedúcu MKS osobne, telefonicky 047/4293 101, 047/4293 245
alebo e-mailom: janka.krotakova@kokava.sk, obec@kokava.sk, a to nasledovne:
Za použitie kinosály alebo vestibulu KD (mimo vykurovacie obdobie)
Za použitie kinosály alebo vestibulu KD (počas vykurovacieho obdobia)
Za použitie na hudobnú produkciu (zábava, diskotéka)

17,00 €
33,00 €
90,00 €

4.
Prenájom spoločenskej miestnosti v Klube dôchodcov v Kokave nad Rimavicou,
Dobšinského č. 4/47, Kokava nad Rimavicou. Prenájom platí fyzická aj právnická osoba, ktorá
požiada o prenájom starostu obce alebo vedúcu klubu dôchodcov osobne, telefonicky 047/4293
101, alebo e-mailom: starosta@kokava.sk, obec@kokava.sk, a to nasledovne:
Za použitie spoloč. miestnosti Klubu dôchod. (mimo vykurovacie obdobie)
Za použitie spoloč. miestnosti Klubu dôchod. (počas vykurovacieho obdobia)

10,00 €/deň
20,00 €/deň

5.
Prenájom rekreačného zariadenia KOKAVA – HÁJ. Prenájom platí fyzická aj
právnická osoba, ktorá požiada o prenájom starostu obce osobne, telefonicky 047/4293 101,
047/4293 103 alebo e-mailom: starosta@kokava.sk, obec@kokava.sk, a to nasledovne:
Zimná sezóna 1.11. – 31.03
Letná sezóna 1.04. – 31.10

50,00 €/deň
35,00€/deň

Článok 2
Obecná knižnica
Používateľom knižnice sú poskytované knižnično – informačné služby bez členských
príspevkov na kalendárny rok po poskytnutí základných registračných údajov v zmysle
zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Členský príspevok - deti do 15 rokov a dôchodcovia
0,35 €
Členský príspevok – študenti, mládež od 15 rokov a dospelí
0,65 €
Požičovné (autorizačné poplatky)
- literatúra pre deti
0,05 €
- literatúra pre dospelých, študentov, dôchodcov
0,15 €
- časopisy
0,10 €
Nedodržanie výpožičnej lehoty
- bez písomného upozornenia po uplynutí 45 dní
0,50 €
- I. písomné upozornenie po uplynutí 60 dní
0,70 €
- II. Písomné upozornenie po uplynutí 90 dní
1,00 €
- Doporučená upomienka po uplynutí 120 dní
3,50 €
Manipulačné poplatky pri strate alebo zničení
- čitateľský preukaz
0,25 €
- detskej literatúry a beletrie – výšky nadobúdacej ceny
+ 2,65 €
- náučnej literatúry – výšky 2-5 násobku nadobúdacej ceny
knihy (podľa veku alebo závažnosti strateného alebo
poškodeného dokumentu)
Osobitné služby
- predaj kníh, ktoré sú vyradené ako antikvariátne
0,35 €
- za každú knihu vypožičanú z MVS
2,00 €
- za zničenie evidenčnej etikety
1,00 €
Reprografické špeciálne služby
- jednostranné kopírovanie formátu A4
0,10 €
- obojstranné kopírovanie formátu A4
0,15 €
Internetové služby
- pre členov knižnice /za minútu
0,02 €
- pre nečlenov knižnice/za minútu
0,03 €
Článok 3
Obecný rozhlas a miestna tržnica
1.

2.

Za použitie obecného rozhlasu sa rozumie vyhlásenie relácie a jej zopakovanie. Za túto
službu sa platí. Platí fyzická aj právnická osoba, neplatí sa v prípade vyhlasovania relácií
obecných spoločenských organizácií. Vyhlásenie jubilejnej, výročnej relácie sa vysielajú
k životným jubileám: 50, 60 rokov a potom každých ďalších 5 rokov. Žiadosť
o vyhlásenie sa môže podať osobne, telefonicky 047/4293 101 alebo e-mailom:
obec@kokava.sk, zuzana.laskova@kokava.sk
Za použitie miestnej tržnice sa považuje možnosť využiť priestory pre predaj tovarov
a služieb v priestoroch miestnej tržnice za Kultúrnym domom, Nám. 1. mája, Kokava nad
Rimavicou.

Vyhlásenie výročnej, jubilejnej alebo pozdravnej relácie - v pracovný deň
Vyhlásenie výročnej, jubilejnej, pozdravnej relácie v sobotu, nedeľu, sviatok
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase – v pracovný deň
Vyhlásenie úmrtia, poďakovania v pracovný deň
Vyhlásenie úmrtia, poďakovania v sobotu, nedeľu a vo sviatok
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3,50 €
10,00 €
2,00 €
1,70 €
3,50 €

Prenájom trhového miesta – fyzická aj právnická osoba
Prenájom trhového miesta na poskytovanie služieb
- rýchle občerstvenie a stravovanie
- oprava a čistenie obuvi
- brúsenie nožov, nožníc, nástrojov
- oprava dáždnikov
- kľúčová služba
- brašnárske služby
Prenájom trhového miesta počas príležitostných trhov
- predaj občerstvenia a stravovania
- predaj priemyselného tovaru
- predaj potravinárskeho tovaru
- predaj ľudovo – umeleckých výrobkov
Prenájom trhového miesta počas príležitostných trhov – vestibul KD

7,00 €/deň
15,00 €/deň
3,30 €/deň
3,30 €/deň
3,30 €/deň
3,30 €/deň
3,30 €/deň
50,00 €/deň
17,00 €/deň
10,00 €/deň
7,00 €/deň
120,00 € /deň

Článok 4
Kopírovanie
1.

V budove Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou je poskytovaná služby kopírovania.
Za kopírovanie platí ako fyzická tak aj právnická osoba.

Jednostranné kopírovanie formátu A4
Obojstranné kopírovanie formátu A4
Jednostranné kopírovanie formátu A3
Obojstranné kopírovanie formátu A3

0,10 €/str.
0,15 €/str.
0,15 €/str.
0,20 €/str.
Článok 5
Faxovanie

V budove Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou je poskytovaná služby faxovania.
Za faxovanie platí ako fyzická tak aj právnická osoba.
Faxovanie
0,70 €/str.
1.

Článok 6
Poplatky ZPOZ
Za vykonanie obradu členkami ZPOZ alebo obecnými poslancami sa platí úhrada. Platí
ju fyzická aj právnická osoba, ktorá požiada o vykonanie obradu, objednať sa môže
osobne, telefonicky alebo e-mailom: 047/4293101, zuzana.laskova@kokava.sk,
matrika@kokava.sk.
Úhrada za vykonanie smútočného obradu
17,00 €
Úhrada za uzavretie manželstva mimo obradnej siene
50,00 €
1.

Článok 7
Posilňovňa
1.

V budove nachádzajúcej sa na ulici Hviezdoslavova 48/1391 v areáli bývalej Základnej
školy sa nachádza posilňovňa. Za využívanie týchto priestorov platí fyzická aj právnická
osoba, za využívanie priestorov neplatia členovia futbalových oddielov obce.
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Používateľ posilňovne je povinný zabezpečiť, aby bola použitá v súlade so zásadami
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Škody vzniknuté a zistené na zariadení je
potrebné odstrániť, a to neodkladne.
Jednorazový vstup
1,00 €
Permanentka
8,00 €
2.

Článok 8
Športové areály
K prenájmu je k dispozícií multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza pri futbalovom
ihrisku. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu – správcu ihriska
osobne a zaplatiť úhradu za použitie areálu. Telefonicky bude informácia poskytnutá na
čísle 047/4293 101.
2. Oslobodení sú účastníci podujatí organizovaných obcou.
3. Pri vstupe do športového areálu je potrebné sa riadiť zásadami bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Jednorazový vstup (jednotlivec alebo skupiny)
4,00 €/hod.
Jednorazový vstup (jednotlivec alebo skupiny) pri umelom osvetlení
7,00 €/hod.
1.

Článok 9
Používanie motorových vozidiel
1.

Použitie motorových vozidiel - za túto službu sa platí úhrada. Platí fyzická aj právnická
osoba, ktorá požiada osobne, telefonicky alebo e-mailom pracovníčky obecného podniku
služieb: 047/4293 101 alebo 047/4293 224, obec@kokava.sk, janka.tothova@kokava.sk,
viera.kantorova@kokava.sk .

Nákladné motorové vozidlo AVIA 30-sklápač
Kilometre
Čakacia doba
Nákladné vozidlo ŠKODA LIAZ 706- sklápač
Kilometre
Čakacia doba
Pohrebný voz CITROEN
Kilometre – do 20 km
 do 100 km
 nad 100 km
Čakacia doba
Smútočný sprievod
Osobný automobil ŠKODA OCTAVIA
Kilometre
Čakacia doba
Hydraulická plošina AVIA 30
Kilometre
Prevedené práce
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0,86 €/km
2,00 €/15 min
1,00 €/km
2,00 /15 min
3,00 €/km
1,00 €/km
0,66 €/km
2,00 € /15min
2,00 €/15 min
1,00 €/km
2,00 €/15 min
1,00 €/km
5,97 €/15 min

Univerzálny mechanizmus Locust 752
Kilometre
Prevedené práce
Dodávka PT 029 AC
Kilometre
Čakacia doba
Škoda LIAZ 706 PT 817AP
Kilometre
Pristavenie kontajnera
Traktor
Traktor – drevo – Hámor
Traktor – drevo – Kokava
Traktor – smeti Kokava (pristavenie)
ŠKODA LIAZ Kokava – drevo

1,00 €/km
4,98 €/15 min
1,00 €/km
2,00 €/15 min
1,00€/km
35,00 €
1,00 €/km
25,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €

Článok 10
Zasklievanie a rezanie skla
Za zasklievanie a rezanie skla sa platí úhrada. Platí fyzická aj právnická osoba, ktorá
požiada osobne, telefonicky alebo e-mailom pracovníčky obecného podniku služieb:
047/4293 101 alebo 047/4293 224, obec@kokava.sk,
janka.tothova@kokava.sk,
viera.kantorova@kokava.sk .
Zasklievanie do dreva a železa s vysklením
247 sklo 3 mm
17,50 €/m2
248 sklo 4 mm
18,50 €/m2
249 sklo 5 mm
21,50 €/m2
250 sklo 6 mm
23,00 €/m2
251 sklo ornament biely
18,00 €/m2
252 sklo ornament farebný
18,00 €/m2
254 sklo drôtované
19,00 €/m2
Zasklievanie do dreva a železa bez vysklenia
236 sklo 3 mm
17,00 €/m2
237 sklo 4 mm
19,00 €/m2
238 sklo 5 mm
17,00 €/m2
239 sklo 6 mm
17,00 €/m2
240 sklo ornament biely
13,50 €/m2
241 sklo ornament farebný
14,00 €/m2
243 sklo drôtované
19,00 €/m2
Rezanie skla
202 sklo 3 mm
15,00 €/m2
203 sklo 4 mm
16,50 €/m2
204 sklo 5 mm
14,50 €/m2
205 sklo 6 mm
14,50 €/m2
206 sklo ornament biely
16,00 €/m2
1.
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16,00 €/m2
16,50 €/m2
20,00 €/m2
22,00 €/m2
1,00 €/m
1,50 /kg

207 sklo ornament farebný
209 sklo drôtované
210 sklo dymové
212 zrkadlo
202 brúsenie hrán
260 sklenársky tmel

Článok 11
Pranie bielizne
1. Za pranie, žehlenie a úpravu bielizne sa platí úhrada. Úhradu platí fyzická aj právnická
osoba.
Žehlenie a úprava
Pranie, žehlenie
Predmet služby
bielizne
a úprava bielizne
Povlak na periny
0,35 €
0,55 €
Povlak na vankúš
0,25 €
0,35 €
Plachta
0,30 €
0,50 €
2
Obrus do 2 m
0,30 €
0,40 €
2
Obrus do 3 m
0,35 €
0,50 €
Uterák, utierka – ľan
0,25 €
0,30 €
Uterák, osuška – froté
0,25 €
0,40 €
Plášť pracovný, krátky
0,45 €
0,80 €
Nohavice pracovné
0,40 €
0,70 €
Kombinézy, overaly
0,65 €
1,10 €
Záclony
0,30 €
0,45 €
Závesy
0,30 €
0,40 €
Plášť pracovný dlhý
0,55 €
1,00 €
Poťahy, prikrývky
1,00 €
Košeľa
0,40 €
0,70 €
Košeľa krátky rukáv
0,35 €
0,60 €
Pulóver
0,35 €
0,55 €
Vetrovka páperová
3,70 €
Vetrovka
2,35 €
Povlak na detský paplón
0,35 €
Povlak na detský vankúš
0,25 €
Plachta detská
0,30 €
Spací vak
2,35 €
CHATY
Povlak na periny
0,45 €
Povlak na vankúše
0,30 €
Plachta
0,40 €
Manipulačná úhrada za prevoz do čistiarne
0,70 €

6

Článok 12
Úhrady za ostatné služby
1. Za ostatné služby poskytované obcou platí fyzická a právnická osoba úhrady
nasledovne:
Za vydanie náhradnej známky pre psa
3,50 €
(v prípade straty, odcudzenia alebo zničenia)
Za vydanie orientačného čísla
3,30 €
Napísanie písomnosti, ktoré nevyplývajú z náplne práce pracovníkov Obce Kokava nad
Rimavicou - na základe požiadania občana:
-žiadosť, čestné prehlásenie
1,50 €
Tlač dokumentov, písomností pre súkromné účely
0,10 €
– 1 str.

Cenník je platný s účinnosťou: od 18. augusta 2014

Schválené OZ v Kokave nad Rimavicou, dňa 17. júla 2014, uznesením číslo 4/2014 – B/4.
/Zverejnené na úradnej tabuli: od 1.7.2014 - do 17.7.2014/.

Ing. Ján Chromek, v.r.
starosta obce
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