
SADZOBNÍK POPLATKOV 

OBCE MALÉ VOZOKANY Č.1/2022 

 

1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase, SMS správy - 5 €  

 

2. Prenájom SpolCentra  a Kultúrneho domu 

 

Domáci, EUR/ Osoba  1Cudzí, EUR/Osoba 

• bez kúrenia                1,50     2,00  

• s kúrením     2,00    2,50 

• prenájom miestnosti bez riadov  20,00/deň   35,00/ deň 

 

3. Prepožičanie zariadenia 

 

• Stôl      1,00     

• Stolička     0,50 

• Súprava stôl a 2 lavice   5,00 

• 2Riady     0,10 

2Rozbité nádoby občan nahradí adekvátnou sumou za zničený riad, alebo takou istou 

náhradou 

 

4. Štiepkovanie 

 

• Poplatok= súčin spotrebovaných pohonných hmôt a aktuálnej ceny za 1 l pohonných 

hmôt  sa vynásobí aktuálnou minimálnou hodinovou mzdou a počtom odpracovaných 

hodín pri štiepkovaní 

 

5. Kosenie 

• Poplatok= súčin spotrebovaných pohonných hmôt a aktuálnej ceny za 1 l pohonných 

hmôt  sa vynásobí aktuálnou minimálnou hodinovou mzdou a počtom odpracovaných 

hodín pri kosení 

 

6. Členské v Obecnej knižnici 

• dospelí      2,00 

• deti      1,00 

 

7.     Poplatok za DS pre občanov s trvalým pobytom v obci   1Cudzí 

• Chladiace zariadenie    7,00     10,00 

• Obradná miestnosť s príslušenstvom  8,00     15,00 

• Spolu      15,00     25,00 

 

1Cudzí občan- bez trvalého pobytu v obci Malé Vozokany 



pre občanov, ktorí mali trvalý pobyt v obci 

• Chladiace zariadenie    8,00 

• Obradná miestnosť s príslušenstvom  12,00 

• Spolu      20,00 

 

8. Cintorínske poplatky 

 

Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov    

- jednohrob        5,00 EUR 

obnova po 10 rokov      10,00 EUR 

 

- dvojhrob       10,00 EUR 

obnova po 10 rokov      20,00 EUR  

 

- trojhrob       15,00 EUR 

obnova po 10 rokoch      25,00 EUR 

 

Prenájom hrobového miesta ešte žijúcim občanom   35,00 EUR 

 

9. Poplatok za údržbu miestneho cintorína    7,00 EUR 

 

10.  Poplatok za údržbu čistiarne odpadových vôd  5,00 EUR 

 

Dňom účinnosti tohto Sadzobníka poplatkov obce Malé Vozokany č.1/ 2022 sa ruší  

Sadzobník poplatkov obce Malé Vozokany č.1/2019 na vyberanie poplatkov za poskytované 

služby v obci Malé Vozokany. 

 

Návrh tohto sadzobníka poplatkov bol vystavený na úradnej tabuli dňa 30.11.2022 

a zvesený........................ 

 

Na tomto Sadzobníku poplatkov č.1/2022 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Malých 

Vozokanoch dňa ..................na OZ č. 2/2022. 

 

Sadzobník poplatkov- nadobúda  účinnosť..........       

  

 

 

V Malých Vozokanoch 

 

Dňa:        __________________________ 

                 Mgr. Jana Ďurčeková 

         starostka obce Malé Vozokany 

 


