
OBEC  VITANOVÁ 

 

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Vitanová 
 

(smernica) 

 

     Obecné zastupiteľstvo vo Vitanovej v zmysle § 4 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších  zmien a doplnkov vydáva: 

  

 

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Vitanová 

s účinnosťou od 01.01.2017 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tento vnútorný predpis upravuje úhrady za úkony poskytované obcou prostredníctvom 

Obecného úradu Vitanová právnickým alebo fyzickým osobám. 

2. Platcom za službu poskytovanú obcou je  právnická  alebo fyzická osoba, na ktorej 

žiadosť bola spoplatňovaná služba poskytnutá. 

3. Úhrady za  služby sa platia v eurách a to v hotovosti do pokladnice obecného úradu, 

poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet obce vedený vo VÚB, 

a.s. expozitúra Trstená na číslo účtu: SK41 0200 0000 0000 2252 8332 

4. Úhrady sa nevyrubujú a sú príjmom rozpočtu obce Vitanová. 

5.  Platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď pri resp. po poskytnutí požadovanej služby, 

pričom je v právomoci zamestnancov obce vybrať za službu zálohu už pred jej 

poskytnutím, najmä u služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod. Úhrady za 

služby poskytnuté právnickým osobám na základe písomnej objednávky je možné 

uhradiť aj na základe faktúry, ktorú vystaví obec.  

6. Od úhrad sú oslobodené: 

a) štátne orgány a obce pri úkonoch a konaniach spojených s výkonom štátnej správy 

a samosprávy, ktorou je dotknuté obyvateľstvo obce Vitanová 

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR 

c) obcou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie 

d) neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenie pôsobiace v obci 

pre aktivity schôdzkové, výstavné a pod. v primeranom rozsahu v priebehu roka 

e) organizačné výbory podujatí realizovaných pod hlavičkou obce alebo pod záštitou 

obecného zastupiteľstva resp. starostu obce. 

 

 

      Čl.  2 

Sadzobník úhrad 

 
 

Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase spojené s predajom tovaru resp. 

s poskytovaním služieb na trhových  miestach v obci s trvaním do 12 hodín:  

 

- počas pracovnej doby .................................................................................. 7,-   eur 

-   v pracovný deň po pracovnej dobe .............................................................. 10,- eur 
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Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase: 

- počas pracovnej doby .......................................................................................... 4 ,- eur 

- v pracovný deň po pracovnej dobe ...................................................................... 8,-  eur 

- v sobotu, nedeľu, vo sviatky a dni pracovného pokoja – občianske hlásenie .....  8,- eur 

- v sobotu, nedeľu, vo sviatky a dni pracovného pokoja – komerčné hlásenie .... 12,- eur 

- vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase pre občanov  -   bez poplatku 

 

Umiestnenie cirkusu ............................................................................................... 5,- eur/deň 

 

Vyhotovenie kópií:  
- formát A4 jednostranne ........................................................................   0,10  eur 

- formát A4 obojstranne .........................................................................    0,15  eur 

- formát A3 jednostranne........................................................................    0,10  eur 

- formát A3 obojstranne .........................................................................    0,30  eur 

 

 

Prenájom zasadačky na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity za každú aj začatú 

hodinu: 

- v letnom období ..................................................................................................  7,- eur    

- v zimnom období ...............................................................................................  10,- eur 

 

 

Prenájom  sály kultúrneho domu: 

 svadba  .........................................................................................................  120,- eur 

 svadba cudzí ...............................................................................................  170,- eur 

 ples - naša organizácia ...............................................................................  170,- eur 

 ples –cudzí .................................................................................................   220,- eur  

 rodinné oslavy, stretnutia ............................................................................   70,-  eur 

 kar ................................................................................................................   17,-  eur 

 prenájom na ostatné účely do 6 hodín  - prezentácia ..................................    50,-  eur 

 predajné a iné zárobkové akcie ..................................................................   120,-  eur  

 použitie obrusov .....................................................................................   0,80,- eur/kus  

 

Splnomocnenie 

 

Obec pri prenájme sály vyberie zálohu na prípadnú úhradu škôd v primeranej výške. Starosta 

obce môže v odôvodnených prípadoch a po zohľadnení účelu zapožičania sadzbu primerane 

upraviť. 

Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie tanečnej zábavy alebo diskotéky sa 

neposkytuje. 

 

 

Za požičanie výsuvného rebríka, za každý deň aj začatý: 

 pre našich občanov................................................................................        5,-  eur 

 pre cudzích ............................................................................................       9,-  eur  

Prenájom iných vecí, ktoré sú vo vlastníctve obce, je možný len príležitostne a krátkodobo, 

pričom výšku nájmu určí primerane starosta obce. Nájomca zodpovedá za vrátenie takto 

zapožičanej veci v pôvodnom stave, pričom v plnej výške zodpovedá za vzniknutú škodu. 
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Poplatky služieb na pohrebiskách: 

 

 za prenájom Domu smútku pre našich občanov.................................   4,-   eur 

 za prenájom Domu smútku pre cudzích.............................................   17,-  eur 

 za prenájom miesta za jedno hrob na dobu 10 rokov .......................  6,60    eur 

 za prenájom miesta za jedno hrob detský na dobu 10 rokov.............  3,30    eur 

 za prenájom miesta za dvoj hrob na dobu 10 rokov..........................  13,30  eur 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Sadzobník úhrad schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Vitanová na svojom zasadnutí 

dňa 20.11.2016 uznesením č. B/2/2016   a nadobúda účinnosť 01.01.2017. 

2. Dňom účinnosti tohto sadzobníka stráca platnosť cenník poplatkov zo dňa 08.12.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

        Dušan Ondrík 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


