Obecné zastupiteľstvo v Beši na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva tento
SADZOBNÍK
platieb vyberaných Obcou Beša za prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku Obce Beša
na základe občiansko-právnych vzťahov.
Položka č. l
Prenájom domu smútku
Platí FO prenájom domu smútku paušálnou sumou 8 € za jedno použitie. Platí sa bez výzvy
po odovzdaní prenajatého priestoru najneskôr do l5 dní.
Položka č. 2
Prenájom kultúrneho domu
Platí PO a FO za prenajatie kultúrneho domu alebo jeho časti.
Sadzby sú nasledovné:
a/ veľká sála
- za účelom výstavy, kultúrnej činnosti......……………………………………………....10 €
- za účelom tanečnej zábavy, diskotéky, svadby/5 dní/ za akciu ………………........…..35 €
- za jednodňové oslavy a propagačnej činnosti ...............………………………………..20 €
b/ klubovňa
- za účelom predajno-propagačnej akcie denne.....……………………………..……….. 15 €
- ostatné akcie denne..........................……………………………..…............................. 10 €
Nájomné sa platí bez výzvy po odovzdaní prenajatého kult. domu najneskôr do l5 dní odo dňa
odovzdania. Okrem nájomného sa platí spotreba elektriky podľa stavu elektromera. Nájomca
je povinný v prenajatých priestoroch previesť upratovanie. Ak odmietne je povinný zaplatiť
17 € za upratovanie. Starosta obce môže udeliť úľavu najviac do výšky 50 % tohto poplatku.
Od platenia nájmu za KD sú oslobodené: spoločenské organizácie, politické strany a hnutia a
cirkvi evidované na území obce, Poľnohospodárske družstvo Beša pokiaľ priestory prenajali
za účelom schôdze alebo akcie bez vstupného.
Položka č. 3
Nájomné za prenájom hrobového miesta
Platí FO za prenájom hrobového miesta v miestnom cintoríne a to na 10 rokov vopred.
Výška nájomného:
a/ na prvých 10 rokov
- za jednohrob ......………………………………………….………............................. 3,50 €
- za dvojhrob ..................................…………………………..………………………….... 7 €
- za hrobky ....................................…………………………..….………………………... 20 €
b/ na ďalších 10 rokov
- za jednohrob .......……………………………………………………............................... 7 €
- za dvojhrob ..................................………………………….……….…………………... 14 €
- za hrobky ..................................……………………………………….……………..…. 40 €
Nájomné podľa ods. a/ je splatné najneskôr do 15 dní po prenajatí hrobového miesta.
Nájomné podľa ods. b/ je splatné do 31.10. bežného roka.

Položka č. 4
Rozhlasová relácia
Platí PO a FO za odvysielanie jednej rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase.
Sadzba poplatku .....………………………………….................................................3,30 €
Oslobodenie sa vzťahuje na služobné hlásenia a hlásenia o pohrebe. Poplatok sa platí bez
vyzvania pred hlásením.
Položka č. 5
Použitie faxu
Platí PO a FO za každú minútu 0,30 €. Splatné je po prevedení úkonu.
Položka č. 6
Vyhotovenie fotokópie
Platí FO a PO za vyhotovenie čierno-bielej fotokópie.
Sadzba:
- jednostranná A4 ................................………….…………………………………......0,15 €
- dvojstranná A4 ..................................………….……………………………………..0,25 €
Položka č. 7
Prenájom zariadenia kultúrneho domu
Platí PO a FO za jedno použitie zariadenia kultúrneho domu pri akciách konaných v
kultúrnom dome.
Sadzba/Sk za l ks /:
taniere plytké- 0,1 €
poháre vínové – 0,1 €
taniere hlboké- 0,1 €
štamperlíky – 0,03 €
taniere dezertné - 0,1 €
kávové šálky – 0,03 €
lyžice – 0,03 €
taniere pod šálky – 0,03 €
vidličky – 0,03 €
solničky – 0,03 €
nože – 0,03 €
naberačky – 0,15 €
lyžičky – 0,03 €
varešky – 0,15 €
misy polievkové – 0,15 €
tácky – 0,1 €
misy pečeňové – 0,15 €
vázy – 0,1 €
misy kompótové – 0,15 €
košíky na chleba – 0,1 €
poháre aperitívové – 0,1 €
nástavce – 0,1 €
tlčik na mäso – 0,35 €
vandle – 0,5 €
obrusy – 0,35 €
sada nožov – 0,7 €
pracovné stoly/4 ks/ - 5 €
hrnce, kastróly, rajnice – 0,7 €
elektr. sporák – 5 €
elektr. kotol – 5 €
chladiaci box – 13,5 €
Prenájom zariadenia/ výpožičné/ sa platí bez výzvy po odovzdaní vypožičaného zariadenia,
najneskôr však do 15 dní od odovzdania.
Od platenia je oslobodené PD Beša.

Položka č. 8
Spoločné a záverečné ustanovenie
Platby vyplývajúce z občiansko-právnych vzťahov sa platia prevodom na účet Obce Beša č.
7100737001/5600 vedený v Dexia banke Levice, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do
pokladne Obecného úradu v Beši.
Týmto sadzobníkom sa ruší sadzobník schválený 28.11.2008.
Tento sadzobník bol OZ Beša
schválený: 7.12.2011
nadobúda účinnosť: 1.1.2012

Miroslav Černák
starosta obce

