Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa

Smernica riaditeľa podniku č. 1/2022
Cenník za poskytovanie služieb od 01.01.2022
1. / Cena za výjazd na zistenie závady - 10,80 €/hod
2. / Kosenie trávy - 13,20 €/hod.

3. / Cena za zámočnícke, kúrenárske, vodoinštalatérske a drobné opravy - 13,20 €/hod
4. / Cena za výkon správy pre byty v osobnom vlastníctve, mesačne - 6,02 €/byt

5. / Cena za prečistenie kanalizácie strojom Kärcher - 21,00 €/hod.
/ bez ohľadu na počet pracovníkov, ktorí prácu prevádzajú /
6. / Cena za vystavenie duplikátu nájomnej zmluvy, evidenčného listu - 3,60 €/ks/
7. / Cena za vystavenie potvrdenia o dobe výstavby obytného domu - 3,60 €/ks
8. / Cena za vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte nájomcu - 3,60 €/ks

9. / Cena pokladničného poplatku pri inkasovaní platieb odpredaných a nájomných bytov,
v nebytových priestoroch DS, MsÚ a Podnik. Centra - každý úkon 1,32 €/ks
10. Cena za vyhlásenie správcu o pohľadávke v byte alebo nebytovom priestore - 3,60 €/ks
11. / Cena za poskytnutie nákresov bytu - 3,36 €/ks

12. / Cena za poskytnutie nákresov domu - 3,36 €/ks
13. /Cena za kopírovanie - 0,12 €/ks-jednostranne

A4 0,18 €/ks - obojstranne A4

14. / Cena za elektroinštalačné práce - 16,20 €/hod

15. / Cena za použitie nebytového priestoru - 10,80 €/l hod
16. / Poplatok pri prevode vlastníka bytu - 10,80 €
17. / Spracovanie podkladov k úveru pre vlastníkov bytov - 300 €ur

18. / Vypustenie a napustenie stúpačky UK - 13,20 €/hod
19. / Demontáž a montáž vodomeru vrátane plombovania - 9,60 €/ ks

20. / Samostatné zaplombovanie vodomeru - 4,80 €/ks

21./ Montáž a demontáž merača tepla - 18 €/ks

22. / Vystavenie protokolu k výmene merača tepla - 4,80 €/ks
23. / Plombovanie merača tepla - 7,20 €/ks

Touto smernicou sa ruší smernica č. 1/2021
Ceny za poskytnuté služby sú vrátane DPH

V Novej Bani: 03.0l.2022
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