
POPLATKY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU JASENOVÉ 

PLATNÉ OD 1. 1. 2020 

 

FOTOKOPÍROVANIE:  
  

      a) kopírovanie čiernobiele  - cena za  1 kus  
  

A4/A5 jednostranne  0,07 €   
A4/A5 obojstranne  
A3 jednostranne 
A3 obojstranne 
 

0,10 € 
0,14 € 
0,20 € 

     b) kopírovanie farebné  - cena za 1 kus  
  

A4 jednostranne  0,50 €   
A4 obojstranne  1,00 €   
  

 

OBECNÝ ROZHLAS  
  

- cena jednej rozhlasovej relácie s jedným opakovaním           5,00 €   
  

POPLATKY ZA VYPOŽI ČANIE INVENTÁRA – LEN PRE OB ČANA OBCE JASENOVÉ 
 

        - cena za zapožičanie inventára ( taniere, príbory, poháre) - na 1 deň                                 0,05 €/ks  
       Pri prenájme inventára v zmysle článku IV. sa poplatky neplatia. 
        - cena za zapožičanie jedného záhradného setu (1stôl, 2 lavice) – na 1 deň                      2,00  € /deň  
                                                                                                             - na viac dní a víkend     1,50 € /deň 
        - zapožičanie obrusov vrátane prania                                                                                1,00 €/ks 
        - cena za zapožičanie jedného rozkladacieho stanu – na 1 deň                                         5,00 € /deň 
                                                                                          - na viac dní  (víkend)                       3,00 € /deň                                                                
 
Jednorazový poplatok za stratu, rozbitie, zničenie je vo výške obstarávacích nákladov za každý kus.                                                           
 
 

OBECNÁ KNIŽNICA  

  
Poplatok za stratu zapožičanej knihy: 
  

a) knihy evidované do r. 2008                                 5,00 € /kus  

           b) knihy evidované od r. 2009                 zaevidovaná cena knihy  

 
DOM SMÚTKU 

 
Poplatky za prenájom Domu smútku sú stanovené nasledovne: 

 

Dom smútku 

Domáci obyvatelia   10,00 € 

Iní občania    34,00 € 

 
 



KULTÚRNY DOM, ZASADA ČKA OBECNÉHO ÚRADU,  POĽOVNÍCKY DOM  

 
 

Poplatky za prenájom priestorov v budovách OcÚ, Kultúrneho domu  a Poľovníckeho domu sú stanovené 
nasledovne: 

 

Tanečná zábava , svadba, rodinná oslava  - Kultúrny dom 

Domáci obyvatelia letné obdobie 80,00 € 

  zimné obdobie ( zabezpečené vykurovanie) 100,00 € 

Iní občania  letné obdobie 100,00 € 

  zimné obdobie (zabezpečené vykurovanie) 130,00 € 

KULTÚRNY DOM  
SO ZASADAČKOU   

Domáci obyvatelia letné obdobie 100,00 € 

  zimné obdobie (zabezpečené vykurovanie) 120,00 € 

Iní občania  letné obdobie 120,00 € 

  zimné obdobie (zabezpečené vykurovanie) 150,00 € 

   
Kar 

Domáci obyvatelia   33,00 € 

Iní občania    50,00 € 

   
Prednášky, schôdze, rodinné posedenia - zasadačka Obecného úradu Jasenové 

  cena za akciu cena za hodinu 

Domáci obyvatelia 30,00 € 5,00 € 

Iní občania  50,00 € 7,00 € 

   
Budova "Poľovnícky dom" 

Domáci obyvatelia   40,00 € 

Iní občania    50,00 € 

 
 

CINTORÍN 
 

Jednorazové poplatky za hrobové miesto sú stanovené nasledovne: 
 

-  poplatok za nové hrobové miesto pre občana, ktorý má v obci trvalý pobyt                             10,00 € 
 
-  poplatok za nové hrobové miesto pre občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt                       166,00 € 
 
-  poplatok za hrobové miesto na udržiavanom existujúcom hrobovom mieste pre  
   občana, ktorý má v obci trvalý pobyt                                                                                           0,00 € 
 
-  poplatok za hrobové miesto na udržiavanom existujúcom hrobovom mieste pre  
   občana, ktorý nemá v obci trvalý pobyt                                                                                      35,00 € 

 



 

 


