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   SADZOBNÍK CIEN ZA SLUŽBY 

POSKYTOVANÉ OBCOU RUSKOV  

 
 

1. Poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase :                                              

 

               - za jeden oznam                                                                             5,00 € 

             

2.  Poplatky za prenájom miestností obecného úradu a kultúrneho domu : 

 

     Prenájom  zasadačky: 

 

            - pre občanov obce (rodinné oslavy)                                        45,00 €/ deň 

            - pre cudzích (rodinné oslavy)                                                  60,00 € / deň 

            - pre občanov obce ( kar)        2,00 €/ 1 hod.  

            - pre občanov obce (predvádzacie a predajné akcie, iné podujatia    9,00 €/ 1 hod. 

            - spoločenské organizácie obce Ruskov (schôdze)                       2,00 €/ 1 hod.                     
                                                                                                                                                                                            
Prenájom kultúrneho domu : 

 
       - občania obce Ruskov (svadby)    145,00 € v letnom období 

                                                                                                       185,00 € vo vykurovacom období 

            - cudzí občania (svadby)                                                    200,00 € v letnom období 

                                                                                                        250,00 € vo vykurovacom období 

            - spol. organizácie,  občianske združenia, fyzické a 

               právnické osoby (plesy, diskotéky, tanečné zábavy)          150,00 € 

             - fyzické osoby, právnické osoby, spol. organizácie,  

               občianske združenia ( usporiadanie kultúrnych  

               podujatí so vstupným s dobou trvania menej ako 4 hod.)    60,00 € v letnom období                                                           

                                                                                                             90,00 € vo vykurovacom období 

            - fyzické osoby, právnické osoby, spol. organizácie,  

              občianske združenia (schôdze, mítingy, iné podujatia)         50,00 € v letnom období 

                                                                                                             70,00 € vo vykurovacom období 

 

 

 

 

3. Poplatky za služby v Športovom centre: 

 

    Prenájom športovej haly:                   

                 - stolný tenis, nohejbal, sálový futbal, aerobik,                                                                                  

                   iné spoločné cvičenia a športy                                            10,00 €/ 1 hod.      

  

                  - poplatok za služby spojené s užívaním 

                      viacúčelového ihriska   6,00 €/ 1 hod. bez osvetlenia 

 10,00 €/ 1 hod. s osvetlením        

4. Poplatky za prenájom služobného vozidla: 

   - mikrobus Opel Vivaro                                                                       0,75 €/ 1 km 

 

5. Poplatok za kopírovacie služby  

 

                -  kopírovanie  1 strany A 4                                      0,05 € 

                                          1 listu    A 4                                      0,10 € 

                                          1 strany A 3                                      0,15 € 

                                          1 list u   A 3                                      0,30 € 



 

2 

 

6. Cintorínske poplatky a ceny služieb Domu smútku: 

 

    Poplatky za služby Domu smútku: 

                - za obrad                                                                 15,00 € 

                - za používanie chladiaceho  zariadenia                    1,50 €/ 1 hod. 

 

     Poplatky za hrobové miesta na pohrebiskách : 

              - prenájom miesta na 1 hrob                                    16,60 € /10 rokov 

              - prenájom miesta na dvojhrob  (vedľa seba)          33,20 € /10 rokov 

              - detský hrob                                                            10,00 €/ 10 rokov  

              - urnový háj                                                               10,00 €/ 10 rokov                                                                

              - predlženie za každých ďalších 10 rokov                16,60 € /1 hrobové miesto 

                                                                                                33,20 € /dvoj-hrob 

 7. Poplatky za prenájom nehnuteľností: 

 

 Základná cena za prenájom nebytových priestorov na podnikanie v obecných objektoch pre       

verejnú obchodnú súťaž je:  

 

                        - ŠPORTCENTRUM    20 € /m²  prevádzkové priestory 

                                                                                                10 € /m²  ostatné priestory 

                        - DROBNÁ PREVÁDZKAREŇ                   20 € /m²  prevádzkové priestory 

                                                                                                10 € /m²  ostatné priestory  

                        - ZDRAVOTNÉ STREDISKO                       10 € /m²  prevádzkové priestory 

                                                                                                         6,00 € /m²  ostatné priestory 

                        - KADERNÍCTVO, KOZMETIKA         20 € /m²  prevádzkové priestory 

                                                                                                 10 € /m²  ostatné priestory  

 

 

 

 

 
8. Poplatky za zapožičanie riadu  za jeden kus a deň: 

 

Druh                                                 sadzba za stratu           poplatok za                           

                                                          /znehodnotenie/           zapožičanie                               

tanier hlboký, plytký, dezertný   1,65                       0,05                    

lyžica, nôž, vidlička                                     1,65                       0,01                   

lyžička kávova                                             0,66                       0,01                    

naberačka                                                     4,97                       0,05                    

misa oválna, polievková, šalátová               8,29                       0,10                    

miska kompótová                                         0,66                       0,03                    

šálka kávová s podšálkou                             1,65                       0,03                    

hrnček na čaj                                                0,99                       0,05                     

pohárik malý                                                0,49                       0,05                     

pohár 130 ml, 2dl                                         0,66                       0,03                     

pohár na stopke                                            1,99                       0,06                     

košík na pečivo                                            0,99                       0,01                     

podnos veľký                                               2,32                       0,03                      

podnos na zákusky                                       1,32                       0,02                     

obrus textilný                                               6,63                       0,13                     

obrus gumový                                              4,97                       0,03/bm                 

soľnička – korenička                                    2,32                       0,03                      

uterák, utierka                                              1,99                        0,03                      

denko, lopár                                                  3,98                       0,05                      

krájač, strúhadlo, lis na zeleninu                  3,32                       0,05                       
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Požičiavanie riadu mimo budovy KD sa nepovoľuje! 

 

Zapožičanie nábytku mimo obce Ruskov sa nepovoľuje!  

 
                      
9. Správne poplatky obecného úradu: 

                          

- za úkony a konania obce ako správneho           podľa prísl. zákona NR SR o správnych  

orgánu                                                                poplatkoch 

-     za úkony a  konania neuvedené v zákone 

                    o správnych poplatkoch                                      5,00 €/ 1 úkon 

 

 

 

Tento sadzobník bol schválený  uznesením obecného zastupiteľstva č. 15/2022 zo dňa 

14.12.2022 a nadobúda platnosť 01.01.2023. Ruší Internú smernicu schválenú 

uznesením č. 135/2017 zo dňa 1. 2. 2017 

 

 

 

 

V Ruskove dňa : 14.12.2022 

 

 

        RNDr. Martin Smrčo, v.r. 

                starosta obce  

        


