Cenník za služby poskytované
Obcou Betlanovce
platný od 12.5.2020

1.
za služby miestneho rozhlasu
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase: 10,00 €
Oslobodené sú
a) hlásenia cirkvi
b) hlásenia ZŠ Hrabušice
c) hlásenia združení pôsobiacich na území obce ( COOP Jednota, DHZ Betlanovce, OŠK
Betlanovce)

2.
služba za použitie telefónu, faxu a kopírovanie
-

telefón a e-mail:
0,50 €
kopírovanie formát A4: 0,10 €/1 strana

3.
propagačný materiál obce
-

pohľadnica obce Betlanovce – 0,10 €
kniha - Dejiny obce –
10,00 €
kniha – Čarovný Spiš –
13,50 €
4.
vydanie potvrdenia

Vydanie potvrdení na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
-

potvrdenia o účastí na pohrebe: 0,40 €/1 ks
ostatné potvrdenia:
1,70 €/1 ks - FO
5,00 €/1 ks - PO + FOP

5.
prenájom miestnosti v KD
Za prenájom miestnosti v kultúrnom dome na rôzne spoločenské akcie sa platí:
-

prenájom miestnosti oslava, kultúrne podujatie, iná akcia presahujúca dobu 4hod. 70 €
/deň, kaucia za prenájom 100,00 €

-

prenájom miestnosti kar, krstiny, oslava nepresahujúca dobu 4hod 35 €/4 hod.,
kaucia za prenájom miestnosti: 50 €

Iná akcia – akcie spojené s predajom tovaru, s predvádzaním výrobkov a pod. 10 € za každú
začatú hodinu.
Kaucia sa vracia po odovzdaní miestnosti v nepoškodenom stave. Kultúrny dom a všetky
ostatné použité priestory (vstupné chodby, WC, kuchyňa...) je potrebné po akcii odovzdať' na
druhý deň po akcii, ak je akcia v sobotu alebo v nedeľu, priestory je potrebné odovzdať v
pondelok do 12,00 hod., v opačnom prípade za každý omeškaný začatý deň zaplatí občan
poplatok 20,00 €.
Oslobodení sú:
a)
b)
c)
d)
e)

OŠK Betlanovce
DHZ Betlanovce
Cirkevný zbor
eRko
Výročná schôdza COOP Jednota
6.
prenájom miestnosti Dom smútku

-

za poskytnutie obradnej miestnosti so svojim zariadením k vykonaniu pohrebných
obradov 5 € / obrad (občania s trvalým pobytom v Betlanovciach),

-

za prenájom chladiaceho boxu 4 €/ deň (občania bez trvalého pobytu v Betlanovciach),

7.
prenájom inventáru KD
- stôl:

3 €/ ks/deň

- stolička: 0,50 / ks/deň
Prenájom inventáru kultúrneho domu pre občanov s trvalým pobytom v obci 50% zľava.
8.
prenájom strojov a zariadenia
-

ponorné čerpadlo: 10 €/ deň ( v prípade poškodenia čerpadla počas prenájmu znášať
náklady na jeho opravu),

-

krovinorez / kosačka: 10 €/1 hod. ( v prípade poškodenia krovinorezu počas prenájmu
znášať náklady na jeho opravu),

-

pivné sety: 7 €/ 1 ks – 1 stôl + 2 lavice

-

dopravné značky: bez poplatku

9.
Cenník za prenájom tenisového kurtu
Obyvatelia s trvalým pobytom v obci: 1,00 € / 1 hod./ kurt
0,50 € / 1 hod./ kurt

dospelí
žiaci a študenti od 10 r. do 18 r.
(vrátane športovej výbavy)
Deti a žiaci do 10 rokov majú v doprovode dospelej osoby vstup na kurt zdarma. V prípade
objednania a zaplatenia kurtu inými osobami sú povinní kurt uvoľniť.

Obyvatelia bez trvalého pobytu v obci: 3,00 € / 1 hod./ kurt dospelí
1,50 € / 1 hod./ kurt žiaci a študenti do 18 r.
2,00 € / 1 hod./ osvetlenie kurtu
2,00 €/ 1 hod. /šatňa
Doba prenájmu kurtu je spravidla 60 minút, z toho na hru je určených 55 minút a 5 minút je
určených na úpravu kurtu po hre. Pri dlhšej dobe prenájmu kurtu, ostáva doba určená na
úpravu kurtu zachovaná v rozsahu 5 minút.
10.
Záverečné ustanovenia
1. Cenník za služby poskytované Obcou Betlanovce bol schválený uznesením OZ
č. 27/05/2020 dňa 12.5.2020.
2. Zmeny a doplnky k tomuto Cenníku alebo nový Cenník schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
3. Uvedený Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Obecným
zastupiteľstvom v Betlanovciach.
4. Cenník za služby poskytované Obcou Betlanovce schválené uznesením OZ č.
č. 9/02/2020 zo dňa 12.02.2020, strácajú účinnosť dňom účinnosti tohto Cenníka.

V Betlanovciach dňa 12.05.2020

Ing. Zoltán Varga
starosta

