CENNÍK

Názov produktu

Cena /
1 rok
pre
obce

Cena /
1 rok
pre
mestá

1.

Inštalácia čítačky OP a skúška
funkčnosti prihlásenia sa na
portál SLOVENSKO.SK

24€ *

49€*

2.

Nastavenie oznámení v
elektronickej schránke (príde
Vám správa na Váš mail, že
niečo máte v el. schránke)

24€ *

49€*

3.

Podanie daňového priznania k
dani z nehnuteľnosti
elektronicky

24€ *

49€*

4.

Oznamovanie o vzniku, zániku
alebo zmene daňovej povinnosti
k dani za psa (ak sa psovi dáva aj
identifikačná známka – musíte si
po túto ísť na úrad)

24€ *

49€*

5.

Informovanie o miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

24€ *

49€*

6.

Priznanie dane z príjmu FO (typ
B – živnostník)

24€ *

49€*

7.

Poskytovanie informácií podľa
zákona o slobodnom prístupe k
informáciám

24€ *

49€*

8.

Všeobecné podanie/podania

24€ *

49€*

9.

Prihlásenie na trvalý pobyt alebo
na prechodný pobyt

24€ *

49€*

Identifikačné
číslo
produktu

*

Názov produktu

Cena /
1 rok
pre
obce

Cena /
1 rok
pre
mestá

10.

Vydanie úradného výpisu
matričného dokladu

24€ *

49€*

11.

Späť vzatie priezviska po
rozvode

24€ *

49€*

12.

Poskytovanie výpisu z
obchodného registra v
elektronickej podobe

24€ *

49€*

13.

Informovanie o sociálnych
službách v obci/meste

24€ *

49€*

14.

Oznamovanie malého zdroja
znečisťovania ovzdušia

24€ *

49€*

15.

Organizovanie občianskeho
svadobného obradu

24€ *

49€*

16.

Organizovanie občianskej
rozlúčky so zosnulým

24€ *

49€*

17.

Oznamovanie otváracích hodín
prevádzkarne alebo ich zmeny

24€ *

49€*

18.

Poskytovanie opatrovateľskej
služby

24€ *

49€*

19.

Povoľovanie predaja výrobkov a
poskytovania služieb na
trhovom mieste

24€ *

49€*

20.

Povoľovanie umiestnenia
informačného, reklamného
alebo propagačného zariadenia

24€ *

49€*

Identifikačné
číslo
produktu

– cena platí len ak je balík video návodov zakúpený obcou či mestom umiestnený na Váš obecný či mestský hosting
resp. dátové úložisko, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého balíka je + 5€ ročne za každé video v
balíku (toto sa netýka návodov ZDARMA). Návody Vám odporúčame umiestniť na náš hosting

CENNÍK – VÝHODNÉ BALÍKY
Cenník balíkov s video návodmi pre obce

NÁZOV BALÍKA

OBSAH BALÍKA

CENA
licencie/rok

Balík SIMPLE obec

5 Vami vybraných video návodov + jeden
Vami zvolený návod ZDARMA

120€*

Balík NORMAL obec

10 Vami vybraných video návodov + dva
Vami zvolené návody ZDARMA

240€*

Balík EXTRA obec

15 Vami vybraných video návodov + dva
Vami zvolené návody ZDARMA

360€*

Balík EXTRA
LARGE - obec

20 Vami vybraných video návodov + tri
Vami zvolené návody ZDARMA

480€*

*

– cena platí len ak je balík video návodov zakúpený obcou či mestom umiestnený na Váš obecný či mestský hosting
resp. dátové úložisko, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého balíka je + 5€ ročne za každé video v
balíku (toto sa netýka návodov ZDARMA). Návody Vám odporúčame umiestniť na náš hosting

Cenník balíkov s video návodmi pre mestá

*

NÁZOV BALÍKA

OBSAH BALÍKA

CENA
licencie/rok

Balík SIMPLE –
mesto

5 Vami vybraných video návodov + jeden
Vami zvolený návod ZDARMA

245€*

Balík NORMAL –
mesto

10 Vami vybraných video návodov + dva
Vami zvolené návody ZDARMA

490€*

Balík EXTRA –
mesto

15 Vami vybraných video návodov + dva
Vami zvolené návody ZDARMA

735€*

Balík EXTRA
LARGE – mesto

20 Vami vybraných video návodov + tri
Vami zvolené návody ZDARMA

980€*

– cena platí len ak je balík video návodov zakúpený obcou či mestom umiestnený na Váš obecný či mestský hosting
resp. dátové úložisko, ak si video návod dáte umiestniť na náš hosting cena každého balíka je + 5€ ročne za každé video v
balíku (toto sa netýka návodov ZDARMA). Návody Vám odporúčame umiestniť na náš hosting

Vytvoríme Vám video návody priamo na mieru aj mimo tých ktoré sú v cenníku,
podľa elektronických služieb ktoré poskytujete Vašim občanom …

Jednotlivé návody resp. balíky Vám vieme aj umiestniť na obecné či mestské web stránky.
Tiež si ich viete umiestniť za pomoci Vašich IT technikov, alebo ak ste zdatnejší poradíte si
s tým hravo sami.
Poplatok za umiestnenie je jednorázový a jeho výška je 29,90 € + prípadné dopravné
náklady v cene 0,5€/km
Pri balíkoch EXTRA a EXTRA LARGE pre mestá aj obce je umiestnenie návodov na web
stránky ZDARMA
Pri licenčnej zmluve na dodanie video návodov v trvaní licencie na ich používanie na dobu
minimálne 2 roky, bude udelená zľava 10% z celkovej zmluvnej ceny.

Viac informácií na www.presamospravu.sk / alebo na +421 902 616 277
Naša firma si vyhradzuje právo meniť ceny a zmenené ceny neplatia pre už podpísané a platné zmluvy. Tento
cenník je platný od 1.8.2019

