Sumy za jednotlivé služby a poplatky vyberané Obcou Zákamenné od
1.1.2014
Cintorínske poplatky
Likvidačné poplatky
Pomník jednohrobu dospelého
Pomník dvojhrobu dospelého
Pomník dieťa
Pomník urny
Jednohrobka
Dvojhorobka
Kopanie hrobu s pomocou
Pochovanie + zásyp
Len pochovanie
Štandard hrob - kopanie
Prehĺbený hrob
Detský hrob do 10 rokov
Detský hrob nad 10 rokov

5€
10 €
3€
3€
24 €
47 €
50,00 €
21,00 €
8,00 €
83,00 €
117,00 €
23,00 €
30,00 €

Služby
Kopanie hrobu s pomocou
Pochovanie + zásyp
Len pochovanie
Štandard hrob - kopanie
Prehĺbený hrob
Detský hrob do 10 rokov
Detský hrob nad 10 rokov

50,00 €
21,00 €
8,00 €
83,00 €
117,00 €
23,00 €
30,00 €

Nájom hrobového miesta
Nájom na 20 rokov
Hrob dospelého
Dvojhrob dospelého
Hrob dieťa
Miesto pre urny

7€
14 €
4€
4€

Nájom starého kultúrneho domu
Druh akcie
Svadba
Pečenie
Životné jubileum
Kar
Stretnutie zo školy
Tanečná zábava pre
spoločenské organizácie
Tanečná zábava pre

Letné obdobie Zimné obdobie
60 €
17 €
27 €
14 €
30 €
60 €

67 €
20 €
30 €
17 €
35 €
67 €

podnikateľa
Zábava, disko bez alkoholu
Ples, večierok
Schôdza
Akcie DSS

332 €
10 €
27 €
10 €
17 €

340 €
14 €
34 €
14 €
20 €

Nájom polyfunkčného domu kultúry paušálne
Svadba s kuchyňou
Svadba bez kuchyne
Pečenie

300 €
250 €
30 €/deň

Vyhlásenie v miestnom rozhlase
Používanie verejného priestranstva

2€
7€

Knižnica zápisné
Zápisné deti
Zápisné dospelí

0,70 €
1,20 €

Kopírovacie služby
1 – 29 str. A4
1 – 29 str. A3
obojstranne A4
obojstranne A3
30 ks a viac A4
30 ks viac A3

0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,40 €
0,07 € / 1 ks
0,14 € / za 1 ks

Odber vody
Voda 1 m³
Paušál 1 osoba

45 m³

0,4647 €
20,91 €

Vývoz PDO
Zakúpenie smetnej nádoby
1 vývoz
Farba červená
Farba žltá
Farba modrá
Farba biela

25,80 €
2,52 €
103,32 €
88,20 €
65,52 €
32,76 €

Správne poplatky
Žiadosť o stavebné povolenie alebo zmeny
dokončených stavieb a na zmeny stavieb pre dokončením
- na stavbu rodinného domu,
- na stavbu bytového domu
- zastavaná plocha nepresahuje 25 m2
Stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rod.
domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
- garáže s jedným alebo dvoma miestami
Povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na
bývanie a zmeny dokončených stavieb na bývanie
- rodinný dom
- bytový dom
Ohlásenie drobnej stavby na stavby, stavebných úprav
a udržiavacích prác – fyzické osoby
Predĺženie termínu dokončenia stavby
Výrub drevín

50 €
200 €
25 €
30 €
20 €
30 €
35 €

35 €
120 €
10 €
10 €
10 €

Správne poplatky matrika
Matričný doklad ( rodný, sobášny alebo úmrtný list)
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi SR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
Uzavretie manželstva medzi cudzincami
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý
pobyt
Overenie jedného podpisu na listine
Overenie listiny, odpisu za každú začatú stranu v slovenskom jazyku
v českom jazyku
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti
o odpis z registra trestov
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
Podpis mimo úradnej miestnosti

5€
1,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
66 €
33 €
66 €
165,50 €
199 €
1,50 €
1,50 €
3€
1,50 €
5€
3€

Opatrovateľská služba
Hodinová sadzba za všetky úkony je 0,35 €.

