SADZOBNÍK CIEN za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou Lúčky
Cena v €
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Vysielanie oznamov v miestnom rozhlase
Oznam od občanov obce
Oznam od podnikateľských subjektov
Oznamy športové, pre organizácie pôsobiace v obci, pre školu
Rozmnožovanie tlačív
Vyhotovenie kópie dokumentu A4
Vyhotovenie kópie dokumentu A3
Administratívne práce spojené s vyhotovením zmluvy za 1 hod.
Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
Fyzické osoby
Právnické osoby
Občania s trvalým pobytom v obci Lúčky
Cintorínske poplatky
Náklady pri použití domu smútku
Použitie chladiaceho zariadenia do 72 hodín
Použitie chladiaceho zariadenia za každých ďalších začatých 24 hodín
Nájom hrobového miesta na 10 rokov – detský hrob
Nájom hrobového miesta na 10 rokov – urnový hrob/urnová stena
Nájom hrobového miesta na 10 rokov – jednohrob
Nájom hrobového miesta na 10 rokov – dvojhrob
Nájom hrobového miesta na 10 rokov – trojhrob
Kanalizácia – na základe spotrebovanej pitnej vody za m3
Povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie
Uloženie zeminy pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčky za 1 tonu
Uloženie drobného stavebného odpadu pre občanov s trvalým pobytom v
obci Lúčky za 1 kg odpadu
Zhodnotenie komunálneho odpadu (veľkoobjemový odpad) pre občanov
s trvalým pobytom v obci Lúčky za 1 kg odpadu
Užívanie verejného priestranstva
Umiestnenie zariadenia, auta na predajné služby za m2 /deň
Umiestnenie zariadenia cirkusu a iných atrakcií za m2 /deň
Prenájom veľkej sály obecného úradu
Rodinná oslava - občania s trvalým pobytom v obci Lúčky /1 akcia/ bez kúrenia
Rodinná oslava - občania s trvalým pobytom v obci Lúčky /1 akcia/ s kúrením
Svadba - občania s trvalým pobytom v obci Lúčky /1 akcia /bez kúrenia
Svadba - občania s trvalým pobytom v obci Lúčky /1 akcia /s kúrením
Kar – občania s trvalým pobytom v obci Lúčky /1 akcia
Zábavy/ podujatia organizované organizačnými zložkami pôsobiacimi v obci
Lúčky
Oslavy – cudzí občania / akcia
Propagačné akcie- cena za hodinu
Pranie obrusov za 1 ks
Stratu a zničenie kuchynského riadu, plynového alebo elektrického sporáka
a iného vybavenia obecnej sály a kuchyne
Tarify prepravného
Citroën Jumper – základná sadzba
Citroën Jumper – za každý ďalší začatý 1 km
Citroën Jumper stojné za každých začatých 15 minút
P-V3S –za km

1,00
3,50
bezplatne
0,10
0,20
20,00
2,00
4,00
oslobodení
10,00
10,00
3,50
10,00
10,00
10,00
20,00
30,00
0,6018
50,00
20,00
0,053
0,13

0,70
0,33
30,00
50,00
30,00
50,00
15,00
bezplatne
100,00
15,00
1,20
Podľa aktuálnych
cien
5,00
0,80
2,00
1,40

13.

P-V3S – základná sadzba
P-V3S - stojné za každých začatých 15 minút
Autobus – za 1 km
Autobus stojné za hodinu
Autobus stojné pre ZŠsMŠ, ŠK,
UNC za hodinu
UNC stojné za hodinu
Traktor – motohodina
Malotraktor - motohodina
Ostatné služby
Rezanie asfaltu – preprava na pracovisko / km
Rezanie asfaltu za bežný meter
Vibračná platňa – preprava na pracovisko/ km
Vibračná platňa –práca vibrovanie za 1 hodinu
Vibračná platňa – požičanie do 4 hod.
Vibračná platňa – požičanie 1 deň
Dusadlo (žaba) - preprava na pracovisko/ km
Dusadlo (žaba) – práca hutnenie za 1 hodinu
Dusadlo (žaba) – zapožičanie do 4 hod.
Dusadlo (žaba) – požičanie 1 deň
Drtič vetiev – stojné za hodinu
Drtič vetiev – štiepkovanie za hodinu
Vŕtacie kladivo – zapožičanie 1 deň
Príklepová vŕtačka - zapožičanie do 1 deň
Prenájom lešenia za 1 deň a m2
Prenájom lešenia – montáž za m2
Prenájom lešenia – demontáž za m2
Kosenie krovinorezom za 1 hod.
Zapožičanie výsuvného rebríka za deň
Zapožičanie miešačky za deň
Zapožičanie kuka nádoby 1100 l
Pomocné práce 1 pracovník/ hodina
Odborné práce 1 pracovník/ hodina
Predaj KUKA nádoby na odpad 120 litr. a 240 litr. plastová

Doplnkové služby IOM
1.
Doplnkové služby k asistovaným službám orgánov verejnej moci
Spracovanie zásielky v rámci okresu
2.
Poštové služby k asistovaným službám orgánov verejnej moci
Zaslanie výstupu doporučeným listom mimo okresu
Zaslanie výstupu doporučeným listom do vlastných rúk mimo okresu
3.
Ostatné asistované služby – Zaručená konverzia elektronického dokumentu
do dokumentu v listinnej podobe
Konverzia jednej strany dokumentu z elektronickej do listinnej podoby
(cena sa vyberá za každú, aj začatú stranu formátu A4 novovzniknutého
listinného dokumentu)
Tlač jednej čiernobielej strany formátu A4
Vytvorenie osvedčovacej doložky v listinnej podobe

Aktualizované dňa: 01.04.2022

8,00
2,00
0,80
8,00
bezplatne
24,00
12,00
20,00
12,00
0,80
3,00
0,80
15,00
12,00
22,00
0,80
15,00
14,00
24,00
8,00
33,00
18,00
18,00
0,033
1,41
0,84
12,00
8,00
12,00
20,00
7,50
8,50
Cena podľa
nákupu

Cena v €
0,30
1,35
1,55

0,20

0,02
1,00

