OBEC CÍFER
zast. Mgr. Marošom Saganom, PhD., starostom obce
Nám. A. Hlinku č. 31, 919 43 Cífer, IČO 00 312 347

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU CÍFER
platný od 16. marca 2018

1. DOPLNKOVÉ SLUŽBY

vyhlásenie v miestnom rozhlase - 1 oznam

1,60 €

vyhlásenie v miestnom rozhlase - na presný čas (počas úradných
hodín)

5,00 €

tlač, kopírovanie - čiernobielo - formát A4/A3 0,10 €/0,20 € / strana
tlač, kopírovanie - farebne - formát A4/A3 0,50 €/1,00 € / strana
0,50 € / strana

skenovanie
A) Pozemky
na podnikateľské účely

15,71 € /1 m2/rok

ostatné

3,93 € /1 m2/rok

na zriadenie sezónnej terasy

2.

PRENÁJOM NEHNUTEĽNÝCH VECÍ
(pozemky, nebytové priestory – dlhodobý prenájom)

4,00 € /1 m2/ mesačne
2

B) Nebytové priestory na podnikateľské účely (min. sadzba za 1 m /rok)
v priestoroch DK Cífer

39,39 € /1 m2/rok

v obci Cífer

39,39 € /1 m2/rok

v m.č. Pác a Jarná

23,68 € /1 m2/rok
2

C) Nebytové priestory pre zdravotnícke zariadenia (min. sadzba za 1 m /rok)
v zdravotníckom zariadení

28,00 € /1 m2/rok

v DK Cífer

20,00 € /1 m2/rok

drobný stavebný odpad

3. ULOŽENIE ODPADU V ZBERNOM DVORE

4.

PRENÁJOM PREDAJNÉHO MIESTA NA TRHOVISKU

150,00 € /5 m3 kontajner,

konárovina

50,00 € /5 m3 kontajner,

pneumatika - priemer 600 - 900 mm

2,00 € /ks

pneumatika - priemer 900 - 1 200 mm

5,50 € /ks

pneumatika - priemer nad 1200 mm
predaj potravín a poľnohospodárskych produktov, poskytovanie
služieb

8,00 € /ks
10,00 €
16,00 €
bezplatne

pre dospelých občanov obce Cífer, m.č. Jarná a Pác

5,00 € /hod.

pre ostatných

7,00 € /hod.

príplatok za osvetlenie

3,00 € /hod.
20,00 € /hod.

pre dospelých občanov obce Cífer, m.č. Jarná a Pác

6. PRENÁJOM ŠPORTOVEJ HALY CÍFER

pre deti a študentov v sprievode dospelej osoby
cudzie kluby a dospelí mimo obce Cífer

8,50 € /hod.
27,00 € /hod.

svadba - malá sála s kuchyňou

150,00 € /akcia

kuchyňa - samostatne

40,00 € /akcia
520,00 € /akcia

veľká sála (svadba, zábava, ples, diskotéka)
veľká sála (prezentačné akcie, posedenia, jubileá)

25,00 € /hod.

malá sála (prezentačné akcie, posedenia, jubileá)

20,00 € /hod.

vestibul v DK Cífer

8.

(nákladné auto)

0,70 € /ks

predaj spotrebných výrobkov

DOM KULTÚRY CÍFER
7.
(krátkodobý prenájom)

(nákladné auto)

pneumatika - priemer do 600 mm

pre deti a študentov v sprievode dospelej osoby

PRENÁJOM MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
5.
S UMELOU TRÁVOU PRI ZŠ

0,078 € /kg

stavebná súť

svadba - sála s kuchyňou

DOM KULTÚRY V M.Č. PÁC
(krátkodobý prenájom)

prezentačné akcie, posedenia, jubileá

15,00 € /hod.
100,00 € /akcia
20,00 € /hod.

kuchyňa - samostatne

40,00 € /akcia

svadba

65,00 € /akcia

DOM KULTÚRY V M.Č. JARNÁ
9.
(krátkodobý prenájom)

prezentačné akcie, posedenia, jubileá

10. ZAPOŽIČANIE PIVNÉHO SETU

1 stôl + 2 lavice

4,00 € /set/deň

stôl

1,00 € /ks/deň

stolička

0,20 € /ks/deň

obrus

3,50 € /ks/deň

návlek na stoličku

1,70 € /ks/deň

11.

ZAPOŽIČANIE - DK CÍFER,
DK PÁC A DK JARNÁ

poplatok za detský hrob

8,00 € /10 rokov
16,60 € /10 rokov

poplatok za jednohrob

33,19 € /10 rokov

poplatok za dvojhrob

59,74 € /10 rokov

poplatok za urnové miesto

12. CINTORÍN

10,00 € /hod.

vybudovanie betónovej obruby - urnové miesto

50,00 €

vybudovanie betónovej obruby - jednohrob

100,00 €

vybudovanie betónovej obruby - dvojhrob

140,00 €

poplatok za použitie domu smútku

5,00 € /1 deň

Registračné poplatky
čitateľský preukaz - zápisné a každoročné obnovenie členstva

13. OBECNÁ KNIŽNICA

dospelí (nad 18 r.)

2,00 €

deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP, ženy na MD

1,00 €

1. upomienka (oneskorenie 4-8 týždňov, neposiela sa)

1,00 €

Sankčné poplatky
2. upomienka (oneskorenie 2-6 mesiacov)

3,00 €

doporučený list - výzva (oneskorenie viac ako 6 mesiacov)

10,00 €

strata čitateľského preukazu - vystavenie duplikátu

2,00 €

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Cífer, schválený Obecným zastupiteľstvom obce Cífer dňa 15.3.2018 uznesením č. 15/1/2018,
aktualizovaný dňa 17.12.2020 uznesením 152/9/2020.

