SMERNICA č. 5/2016

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Zavar

Čl.1
Úvodné ustanovenie
1) Tento sadzobník upravuje a bližšie vymedzuje poplatky za úkony a za služby
vykonávané Obcou Zavar, resp. Obecným úradom a obecnou knižnicou.
2) Obec Zavar je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony a služby v súlade
s ustanovením § 4 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3) Táto smernica neupravuje správne poplatky, ktoré upravuje osobitný predpis a to
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Čl.2
Poplatník a poplatková povinnosť

1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na
spoplatnený úkon alebo službu, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon alebo služba
vykonaný.
2) Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu
alebo služby orgánom samosprávy t.j. Obec Zavar.
3) Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti / ústnej alebo
písomnej/ resp. pri vykonaní spoplatneného úkonu alebo služby. Poplatok sa platí
v hotovosti do pokladne obecného úradu Zavar.
4) Pri platení poplatku v hotovosti do pokladne Obecného úradu vydá zamestnanec
potvrdenie o zaplatení poplatku.
5) Poplatky sú príjmom obce.

Čl.3
Oslobodenie od poplatkov

1) Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky a ich
rozpočtové a príspevkové organizácie.
2) Od poplatkov za prenájom Kultúrneho domu sú oslobodené aj kultúrnospoločenské organizácie pôsobiace v Obci Zavar ako aj ZŠ s MŠ Zavar pri
organizovaní kultúrno spoločenských podujatí.
3) Starosta Obce môže poplatok za prenájom priestorov Kultúrneho domu znížiť, zvýšiť
alebo odpustiť.

Čl.4
Výška poplatkov

1) Výška poplatku za jednotlivé úkony je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto smernice.

Čl.5

Spoločné a prechodné ustanovenia
1) Smernicu č. 5/2016 Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Zavar za
užívanie obecného majetku schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
7.11.2016 uznesením č. 112/2016
2) Smernica č. 5/2016 nadobúda účinnosť dňom jej schválenia Obecným
zastupiteľstvom.

V Zavare dňa 7.11.2016

Rudolf Baroš
starosta obce

Cenník služieb poskytovaný Obcou Zavar – aktualizácia k 15.10.2019
Príloha č. 1 k Smernici č. 5/2016 Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Zavar

A: Poplatky za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase
1. vyhlásenie oznamu alebo relácie pre všetky FO a PO, ktoré majú reklamný charakter
2,00 €-jedno vyhlásenie
2. Vyhlásenie smútočného oznamu – bez poplatku

Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných, spoločenských organizácií a pri
smútočných oznamoch. V prípade oznamov politických strán a hnutí a oznamov, ktoré
majú reklamný charakter ( počas volieb), musí byť oznam vo forme nahrávky doručený
v elektronickej podobe (formát mp3.)
Obecný úrad si vyhradzuje právo pozmeniť obsah relácie( prípadne odmietnuť vyhlásenie
relácie v miestnom rozhlase) najmä v prípadoch príliš dlhého textu a textu vyslovene
komerčného charakteru!

B: Poplatky za prenájom priestorov Kultúrneho domu na uskutočnenie podujatia
1. Za prenájom sály kultúrneho domu
Občania s trvalým pobytom v obci Zavar

150,00 €

Občania s trvalým pobytom mimo obce Zavar

350,00 €

Kar

50,00 €

2. Za prenájom svadobky kultúrneho domu
- Občania s trvalým pobytom v obci Zavar
- Občania s trvalým pobytom mimo obce Zavar
- KAR

50,00 €
150,00 €
20,00 €

Poplatok za prenájom priestorov sály a svadobky sa platí formou zálohy vo výške
nájmu a to minimálne deň pred uskutočnením podujatia do pokladne obecného
úradu.
Deň po uskutočnení podujatia je nájomca povinný odovzdať kľúče pracovníkovi
obecného úradu a zaplatiť vypočítané nájomné (náklady spojené s prenájmom) do
pokladne obecného úradu. V prípade konania karu sa započítava deň pohrebu. Za každý
deň omeškania kedy nájomca na čas nevráti kľúče mu bude vyrubená pokuta 10,00 €.

2. Prenájom priestorov Zasadačky Kultúrneho domu
- Za poskytnutie priestoru na 1 hodinu

5,00 €

3. Okrem prenájmu priestorov sály a svadobky kultúrneho domu v Zavare nájomca
zaplatí:
a) jednorázový poplatok za spotrebu energií (elektrika, plyn, vodné stočné) v sále
Kultúrneho domu vo výške

50,00 €

b) jednorázový poplatok za spotrebu energií ( elektrika, plyn, vodné stočné)
v svadobke kultúrneho domu

20,00 €

c) poplatok za čistenie obrusov 1 obrus / 2,00 EUR ( skutočne zapožičaného)
d) prenájom priestorov kuchyne na 1 akciu
pre občanov s trvalým pobytom v obci Zavar

25,00 €

pre občanom bez trvalého pobytu v obci Zavar

100,00 €

e) zapožičanie inventára (svadba, oslavy, zábavy)

20,00 €

f) aktuálnu cenu inventára v prípade poškodenia, straty alebo rozbitia

4. Za udržiavanie poriadku a upratanie priestorov kultúrneho domu v čase prenájmu
zodpovedá nájomca. Nájomca je zároveň povinný po skončení nájmu odovzdať
poverenému pracovníkovi obecného úradu prenajatú vec v stave akom ju prevzal.

C: Poplatky za prenájom ihriska s umelým povrchom, telocvične a tenisových kurtov
v objekte športového areálu v obci Zavar a priestorov v Dome služieb
Poplatok platí občan bez trvalého pobytu v obci Zavar
1. Za prenájom plochy ihriska športového areálu
(okrem detského ihriska v areáli)

750 € ½ dňa
1.200 € celý deň

2. Za prenájom tréningového ihriska s umelým povrchom

1 hod/20 €

3. Za prenájom priestorov telocvične

1 hod/20 €

4. Prenájom tenisových kurtov :

1 hod/ 4 €

5. Prenájom priestorov hráčov stolného tenisu
v priestoroch Domu služieb

1 hod/20 €

D: Poplatok za pripojenie káblovej televízie
-

Jednorázový poplatok za zriadenie káblovej televízie

100,00 €

E: Cenník služieb Obecnej knižnice
1. Zápisné na jeden rok:

dospelí

2,00 €

deti, študenti, dôchodcovia

1,00 €

2. Poplatok za vystavenie nového čitateľského preukazu pri jeho strate 5,00 €.

3. Poplatky za omeškanie vrátenia kníh + poštovné
1 kniha
1M/0,30 €
2M/0,50 €
2 knihy
1M/0,50 €
2M/0,70 €
3 knihy
1M/0,50 €
2M/1,00 €
4 knihy
1M/0,60 €
2M/1,20 €

3M/0,60 €
3M/1,00 €
3M/1,50 €
3M/2,00 €

4. Poplatok za kopírovanie, tlač, skenovanie a odosielanie dokumentov:
Formát A4 1 strana 0,05 € Formát A3 1 strana 0,10 €
Tlač dokumentov: Formát A4 /text/malý obrázok do 30% /

0,05 €

Formát A4 /obrázok do 50%/

0,10 €

Formát A4 /obrázok nad 50%/

0,20 €

Skenovanie a odosielanie do 10 strán 0,30 €

5. Poplatok za využívanie internetu:
- pre nečlenov za každých začatých 30 min

1,00 €

-

0,50 €

pre zapísaných členov obecnej knižnice

F: Cenník služieb za užívanie hrobového miesta a poskytovanie služieb v Dome smútku

a) jednohrob
b) dvojhrob a viachrob
c) detský hrob

5,00 € na obdobie 10 rokov
10,00 € na obdobie 10 rokov
3,00 € na obdobie 10 rokov

d) predčasný nájom hrobového miesta
jednorázový poplatok

50,00 € na obdobie 10 rokov

e) za uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení

5,00 € / deň

Bc.Lukáš Sochor
starosta obce

