Príloha č.1
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str. 1/1

Sadzobník cien
Vyhotovenie dokumentov
Vyhotovenie zmlúv
a)

kúpnej

20,00 €

b) o nájme (pozemku, nebytových priestorov a pod..)

10,00 €

c)

10,00 €

o uzavretí budúcej zmluvy

d) o zriadení vecného bremena

10,00 €

e)

záložnej

10,00 €

f)

nepomenovanej - podľa §51 Občianskeho zákonníka

10,00 €

inej (neuvedenej v písm. a) až f) tejto položky, ako napr. zmluvy
g) o výpožičke, o zriadení predkupného práva, o nájme dopravného
prostriedku a pod.)
h)

vyhotovenie dodatku k zmluvám uvedeným v písm. a) až g) tejto
položky

10,00 €
5,00 €

Poznámka:
1. Cena podľa tejto položky sa dohodne v konkrétnej zmluve a je splatná po vykonaní úkonu
v eurách na základe výzvy zamestnanca, ktorý úkon vykonal.
2. Cena podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o úkon vykonaný z podnetu mesta
a v prospech mesta, t.j. ak mesto vystupuje ako kupujúci, nájomca, budúci kupujúci,
budúci nájomca, budúci oprávnený z vecného bremena, oprávnený zo zmluvy o zriadení
záložného práva a podobne.
3. Ak sú predmetom jednej zmluvy právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov
(napr. kúpna zmluva, ktorej súčasťou je zriadenie vecného bremena, záložného práva,
predkupného práva a pod.), cena za každý ďalší právny úkon sa v zmluve dohodne
a vyberie vo výške 50 % z ceny uvedenej v tejto položke.
Oslobodenie:
1. Cena podľa tejto položky sa nevyberie od organizácií zriadených a založených MŽC,
neziskových organizácií a nadácií.
2. Cena podľa tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie zmluvy o poskytnutí príspevku.
Vydanie potvrdenia, alebo písomnej informácie z úradných záznamov
a evidencií na základe písomnej, alebo osobnej žiadosti, ak nejde o úkon
spoplatnený podľa inej položky tohto sadzobníka cien, alebo podľa
Zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov
Vyhľadanie spisov a materiálov v archíve MsÚ v Žarnovici

3€

3€/položka

Oslobodenie:
Cena podľa tejto položky sa nevyberie od organizácií založených alebo zriadených mestom.
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Sadzobník cien
Mestský rozhlas
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase:
a)

v obvyklom vysielacom čase (t.j. o 10.00 hod. a o 14. 30 hod.)

b)

prednostné vyhlásenie mimo obvyklého vysielacieho času

5,00€
10,00 €

Vyhlásenie volebných príspevkov alebo príspevkov propagujúcich aktivity politických
strán a hnutí v mestskom rozhlase:
a)

v obvyklom vysielacom čase (t.j. o 10.00 hod. a o 14. 30 hod.)

10,00 €

b)

prednostné vyhlásenie mimo obvyklého vysielacieho času,
prípadne vyhlásenie príspevku zaznamenaného na CD

20,00 €

Oslobodenie
Od poplatku za vyhlásenie v MsR sú oslobodené v zmysle Pokynu primátora P01/09
Vyhlasovanie v MsR:
- oznamy o odstávkach energií, o poruchách inžinierskych sietí
- oznamy o dopravných výlukách, o obchádzkach príp. o presmerovaní cestnej premávky
- oznamy o stratách a nálezoch
- oznamy o voľných pracovných miestach s výnimkou agentúr, ktoré zamestnanie
sprostredkúvajú
- oznamy o aktivitách škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta
- v počte najviac 8-krát oznamy o konaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
v meste Žarnovica, ktoré sú organizované Mestom Žarnovica, alebo sú organizované
v spolupráci s Mestom Žarnovica, alebo na organizáciu podujatia prispieva Mesto
Žarnovica dotáciou z vlastného rozpočtu (čo musí byť zrejmé aj z textu)
- v počte najviac 5-krát oznamy o aktivitách neziskových organizácií, občianskych
združení, rôznych verejnoprávnych inštitúcií a orgánov, ak sú organizované v meste
Žarnovica a v počte najviac 2-krát, ak sú organizované mimo mesta Žarnovica
- v počte najviac 3-krát oznamy o úmrtí resp. o konaní smútočného obradu
- za každé ďalšie vyhlásenie sa platí poplatok v zmysle platného OS-10 Cenníka, príloha č.
2
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Sadzobník cien
Mestská knižnica
Členské poplatky čitateľa mestskej knižnice na 1 kalendárny rok
a) deti do 15 rokov vrátane
b) dospelí (nad 15 rokov)
c) občania 65-roční a starší
d) počas Týždňa slovenských knižníc (len noví čitatelia)
e) Počas mesiaca október občania 65-roční a starší (noví čitatelia)

1,00 €
2,00 €
1,00 €
bezplatne
bezplatne

Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu

1,00 €

Upomienky čitateľov mestskej knižnice
a) 1. písomná upomienka (neposiela sa poštou)
b) 2. písomná upomienka
c) 3. písomná upomienka
d) 4. písomná upomienka

0,50€
2,00€
3,50€
5,50€

Strata knihy z mestskej knižnice
a) za knihu vydanú do roku 1990 vrátane
b) za knihu vydanú v rokoch 1991 až 1999 vrátane
c) za knihu vydanú od roku 2000 vrátane
ceny, za ktorú bola kniha zakúpená.
Využitie medziknižničnej výpožičnej služby v mestskej knižnici
a) Manipulačný poplatok za jednu knižničnú jednotku
+ náklady za poštovné a balné v zmysle platného poštového sadzobníka
Využitie internetu
a) Dĺžka pripojenia bez obmedzenia
Využívanie elektronických čítačiek z mestskej knižnice
a) záloha za vypožičanie čítačky (max.na 2 týždne) – záloha bude po
vrátení čítačky používateľovi vrátená
b) poplatok za využívanie čítačky v knižnici
Vyhotovenie fotokópie a tlač
a) čiernobiela tlač z PC – formát A4 za jednu stranu
b) čiernobiela tlač z PC – formát A3 za jednu stranu
c) farebná tlač z PC - formát A4 za jednu stranu
d) plnofarebná tlač z PC - formát A4 (napr. obrázok, mapa, fotografia)
za jednu stranu
e) vyhotovenie jednostrannej fotokópie - formát A4
f) vyhotovenie obojstrannej fotokópie - formát A4
g) vyhotovenie jednostrannej fotokópie - formát A3
h) vyhotovenie obojstrannej fotokópie - formát A3

5-násobok
3-násobok
2-násobok

3,00 €

0,05 €/min.
114,00 €
1,00 €
0,07 €
0,10 €
0,35 €
0,70 €
0,07 €
0,10 €
0,10 €
0,15 €

Laminovanie
a) rozmer 7,5 cm x 10,5 cm
b) formát A4 (21 cm x 29,7 cm)
c) formát A3 (29,7 cm x 42 cm)

0,35 €
0,65 €
1,30 €
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Sadzobník cien
Inzercia a propagácia
Umiestnenie oznamu v jednej informačnej tabuli Mesta Žarnovica za každý aj začatý deň,
pričom minimálna cena je 2,– €
a)

formát A5

0,50 €

b) formát od A5 do A4 vrátane

0,75 €

c)

formát od A4 do A3 vrátane

1,00 €

d) formát od A3 do A2 vrátane

1,50 €

e)

formát od A2 do A1 vrátane

2,00 €

f)

formát väčší ako A1

5,00 €

Poznámka:
Cena podľa tejto položky sa nevyberá za oznámenia zverejnené v zmysle zákona.
Oslobodenie:
Cena podľa tejto položky sa nevyberie za propagáciu športových podujatí, nepodnikateľských
podujatí, podujatí, ktorých organizátorom je mesto, organizácia zriadená alebo založená mestom
a smútočné oznamy.
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Sadzobník cien
Uzavretie manželstva
Paušálny poplatok na úhradu zvýšených nákladov spojených
s poskytnutými službami v súvislosti s obradom uzavretia manželstva
mimo úradne určenej miestnosti

165,97 €

Poznámka : Poplatok schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.256/07 zo dňa 13.12.2007
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Sadzobník cien
Za dočasné krátkodobé alebo jednorazové užívanie
Položka 1
Spoločenská sála s pódiom, spoločne s vestibulom pred spoločenskou sálou a šatňou,
alebo klubovňou v Kultúrnom dome v Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
7,50€
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)
12,50 €
Položka 2
Časť spoločenskej sály s časťou pódia, spoločne s vestibulom pred sálou
v Kultúrnom dome v Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
5,00 €
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)
7,50 €
Položka 3
Vestibul pred spoločenskou sálou v Kultúrnom dome v Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)

3,50€
4,50 €

Položka 4
Klubovňa v Kultúrnom dome v Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)

3,00 €
4,00 €

Položka 5
Pokladňa v Kultúrnom dome v Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)

0,50 €
1,00 €

Položka 6
Šatňa v Kultúrnom dome v Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)

3,00 €
4,00 €

Položka 7
Zasadačka v Kultúrnom dome v Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)

4,00 €
5,00 €
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Položka 8
Tanečná sála v Kultúrnom dome v Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)

5,00 €
7,00 €

Položka 9
Tanečná sála spoločne so spoločenskou sálou s pódiom v Kultúrnom dome v
Žarnovici
za každú aj začatú polhodinu
a) v letnom období (od 01. mája do 30. septembra)
8,00 €
b) v zimnom období (od 01. októbra do 30. apríla)
14,00 €
Oslobodenie:
Ceny podľa týchto položiek sa nevyberajú od subjektov, ktorých zriaďovateľom alebo
zakladateľom je MŽC, pokiaľ bude užívanie využité na nepodnikateľské účely.
Oslobodenia a úľavy:
O prípadných oslobodeniach a úľavách za dočasné užívanie vo všetkých v tejto časti prílohy
uvedených položkách v odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti, rozhoduje
primátor mesta.
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Sadzobník cien
Za dočasné užívanie hnuteľného majetku mesta
Pavilón PROMO 3x3 m – 1 kus
a) montáž
b) demontáž
c) užívanie za každý začatý deň

1,00 €
1,00 €
1,00 €

Terasový sálač INOX – 1 kus
a) užívanie za každý začatý deň

10,00 €

Plátený voskový stan – 1 kus
a) užívanie za každý začatý deň

10,00 €

Pivný set – 1 set
a) užívanie za každý začatý deň

5,00 €

Stan rozkladací (2,7x4m) – 1 kus
a) užívanie za každý začatý deň

10,00 €

Stan rozkladací (12x6m) – 1 kus
a) užívanie za každý začatý deň

20,00 €

Poznámka:
V cene za dočasné užívanie nie sú zahrnuté náklady na dopravu.
Oslobodenie:
O prípadných oslobodeniach a úľavách v odôvodnených prípadoch rozhoduje primátor mesta.
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Sadzobník cien
Za opakované vydanie potvrdenia o spracúvaní osobných údajov
( v zmysle §21 ods.3 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)
Opakované vydanie potvrdenia o spracúvaní osobných údajov

3,- eurá

