
Poplatky za služby poskytované občanom

platné od 01.01. 2020

Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov

pre občanov s trvalým pobytom v obci Porúbka

Jednohrob 10,00 €

Dvojhrob   20,00 €

Trojhrob   30,00 €

Urna     5,00 €

pre občanov bez trvalého pobytu v obci Porúbka

Jednohrob 35,00 €

Dvojhrob 70,00 €

Trojhrob 100,00 €

Urna 30,00 €

Po  uplynutí   10  rokov  (  najmenšia  tlecia  doba  )  je  sadzba
poplatkov

zhodná s poplatkom pre občanov s trvalým pobytom

Poplatok sa platí dopredu v polkadni OcÚ Porúbka

Poplatok za kopanie hrobu platí obstarávateľ pohrebu priamo 

pohrebnej službe, ktorú si vybral

Ostatné poplatky

Poplatok za prenájom sály v KD

Zábavy,  diskotéky,svadby  -  občania  bez  trvalého  bydliska  v
Porúbke

Leto 100,00 €/ 1 akcia

Zima 100,00 €/ 
1 akcia+ energie

Poplatok za prenájom sály v KD - trvalý pobyt v  obci Porúbka

Leto 50,00 € / 1 akcia

Zima 50,00 €/1 akcia + energie

Poplatok za prenájom zasadacej miestnosti v KD len občania 
tr. pobyt obec Porúbka

Leto 40,00 €/1 akcia

Zima 50,00 €/1 akcia



Vyhlásenie v miestnom rozhlase ambulatný predaj 3,00 €

Vyhlásenie komerčné ( reklama )     5,00 €

Pokuta za znečisťovanie živ. prostredia 150,00 €

Pokuta za psa 15,00 €

Strata známky 3,50 €

Osvedčenie podpisu za každý podpis 2,00 €

Osvedčenie listiny za jednu stranu 2,00 €

Poplatok za prihlásenie na trv. pobyt 5,00 €

Poplatok za prihlásenie na prech. pobyt 5,00 €

Poplatok za potvrdenie o trv. pobyte 5,00 €

Žiadosť  o pridelenie súp. čísla, zrušenie súp. čísla 5,00 €

Vydanie potvrdenia 3,00 €

Súhlas k otvoreniu prevádzky 10,00 €

Podanie sťažnosti 2,00 €

Predaj KUKA nádoby 120 l nákupná cena od dodávateľa

Poplatok  za  rozkopové  povolenie  miestnej  komunikácie  a
pozemkov v okolí  - zrealizované práce do  3 dní

pre právnickú osobu 100,00 €

pre fyzickú osobu 20,00 €

Zábezpeka  -  použitá  v  prípade  nedodržania  3-dňovej  lehoty  na
opravu  miestnej pozemkovej komunikácie do pôvodného stavu 
Právnická osoba / fyzická osoba

300,00 €

Doplnkové služby

Kopírovanie  do 5 srán    občania trv. pobyt obec Porúbka zdarma

                      nad 5 stán    občania trv. pobyt obec Porúbka     0,05 €/ 1 strana

Kopírovanie  - občania bez trv. pobytu obec Porúbka 0,05 € / každá strana

Zviazanie zmluvy       0,50 €/ 1 zmluva

Iné doplnkové služby ( napr. tlač dokumentu,splnomocnenie atď ) 0,30 €/ 1 kus


