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Vyvesené: 28.11.2016 



Poplatky sú uvedené v eurách 

Uvedené poplatky sa platia do sumy 20,00 eur v hotovosti, nad túto čiastku je platba  

možná aj prevodom z účtu. 

 

Článok 1 

Obecné miestnosti kultúrna sála, knižnica a kuchynka  

Letné obdobie:   sála   knižnica 

domáci občania   25,00   20,00                                         

cudzí občania    40,00   30,00 

Zimné obdobie: 

domáci občania   30,00   25,00                                         

cudzí občania    50,00   40,00 

Prenájom na krátkodobé obdobie do šesť hodín – jedna hodina 

Letné obdobie za jednu hodinu: sála   knižnica 

domáci občania     2,00    2,00                                         

cudzí občania      4,00    4,00 

Zimné obdobie: 

domáci občania     3,00     3,00                                         

cudzí občania      6,00     6,00 

Zapožičanie kuchynského náradia poháre, taniere, nádoby apod. – jeden kus na jeden deň 

domáci občania          0,01                                         

cudzí občania           0,02 

Zapožičanie zariadenia – jeden deň  stoličky  stoly 

domáci občania        0,10                             0,20                                        

cudzí občania       0,20     0,30 

Od poplatku sú oslobodené miestne organizácie, združenia, cirkev a organizácie a združenia, 

ktoré konajú spoločenské podujatie pre domácich občanov. 

 

 

 



Článok 2 

Jedno miesto na cintoríne za na desať rokov  7,00 

Prenájom Domu smútku  

smútočné obrady, chladiace zariadenie za každý začatý deň  

domáci občania         5,00                                         

cudzí občania           8,00 

použitie elektrického vedenia na práce na cintoríne jedna hodina   2,00 

Článok 3 

Vyhlásenie oznamov v miestnom rozhlase pracovný deň  víkend, sviatok 

domáci občania             2,00                                   2,00       

cudzí občania             3,00     4,00 

Relácie na želanie, jubileá  

domáci občania             3,00                                   4,00       

cudzí občania, organizácie           5,00     6,00 

Od poplatku sú oslobodené miestne organizácie, združenia, cirkev a organizácie a združenia, 

ktoré vykonávajú služby pre domácich občanov – napr. obce, školy, lekári, vodári, elektrikári, 

COOP Jednota, pošta, ... 

Článok 4 

Vydanie stavebných povolení  

fyzická osoba    10,00                                                                                

právnická osoba             100,00 

Vydanie stanovísk k prevádzke služieb FO, PO, SHR    6,00 

Vydanie a vyjadrenie ďalších stanovísk      3,00 

Vydanie výpisu z uznesenia OZ, nariadení obce apod.    1,50 

Vydanie rôznych potvrdení – pohreb, parcelné číslo, súpisné číslo apod.  1,00 

Telefonovanie jedna minúta  0,20 

Použitie e-mailu v rámci SR jedna strana 0,10   

Kopírovanie, vyhotovenie kópií, tlač z PC jedna strana A4 

čiernobiela   0,10                                                                                                   

farebná   0,20 



Článok 5 

Zapožičanie kontajnera na stavebný a iný objemový odpad - jeden deň 

domáci občania   1,50                                                       

PO, cudzí občania   3,00   

 

Zapožičanie krovinorezu, elektrickej píly, kosačky s PHM – jedna hodina  

domáci občania   5,00                                                       

PO, cudzí občania   7,00   

Zapožičanie miešačky – jedeň deň  

domáci občania   7,00                                                       

PO, cudzí občania            10,00  

Zapožičanie iného zariadenia vysúvací rebrík, striekacia pumpa, mixér apod. – jeden deň 

domáci občania   1,00                                                                          

PO, cudzí občania              3,00  

Zapožičanie obecného osobného motorového vozidla – za jeden km 

domáci občania   0,20                                                                          

PO, cudzí občania              0,40  

Ostatné poplatky sa určujú podľa prílohy zákona NR SR 145/1995 Z. z. Sadzobníka 

správnych poplatkov                                  

 

 

Emília Takáčová                                                                                                                           

starostka 

 

 

 

 

 

 

 



 


