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Vnútorná smernica obce pre rok 2020 

 

Vnútorná smernica obce Ladomirová  

o poplatkoch za odplatné služby poskytované obcou pre obyvateľov obce ako 

aj ostatné právnické a fyzické osoby, ktorým obec služby poskytuje 

pre rok 2020 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

Obec Ladomirová vydáva túto smernicu v súlade s ustanovením §4 zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. o 

nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Poplatníkom je fyzická a právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon 

alebo v záujme, ktorej je takýto úkon vykonaný. 

Všetky poplatky sa platia do pokladne Obecného úradu v Ladomirovej (ďalej len 

ObcÚ) a sú splatné pri podaní žiadosti, najneskôr však do 3 dní po skončení akcie. 

 

Čl. II 

Poplatky obce 

Časť A 

Prenájom nehnuteľného majetku obce - sála KD, predsála KD 

  
Poskytnuté 

občanom 
Nájom Záloha 

Zábava – sála KD 
Cudzí 200,00 € 100,00 € 

Domáci 200,00 € 100,00 € 

Svadba – sála KD 
Cudzí 150,00 € 0,00 € 

Domáci 50,00 € 0,00 € 

Ples – sála KD 
Cudzí 100,00 € 0,00 € 

Domáci 50,00 € 0,00 € 

KAR – sála KD 
Cudzí 40,00 € 0,00 € 

Domáci 20,00 € 0,00 € 

Posedenie - predsála Cudzí 30,00 € 0,00 € 

- rodinná oslava / semináre a pod. Domáci 15,00 € 0,00 € 

Posedenie - sála KD Cudzí 50,00 € 0,00 € 

- rodinná oslava / semináre a pod. Domáci 25,00 € 0,00 € 
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Zapožičanie riadu z kuchyne KD za 1 ks Cudzí 0,15 € 0,00 € 

(svadba, ples a pod.) Domáci 0,15 € 0,00 € 

Zapožičanie riadu z kuchyne KD za 1 ks Cudzí 0,05 € 0,00 € 

(kar, rodinná oslava a pod.) Domáci 0,05 € 0,00 € 

Zapožičanie obrusov za 1 ks 
Cudzí 1,00 € 0,00 € 

Domáci 1,00 € 0,00 € 

- Spotreba elektrickej energie kWh x platná sadzba elektrickej energie v čase 

uskutočnenia akcie v EUR. 

- Spotreba plynu v m3 v EUR – fixná sadzba 10,- EUR / deň. 

- Spotreba vody v m3 v EUR – fixná sadzba 5,- EUR. 

- Organizácie v obci môžu využiť kultúrny dom, zasadačku, predsálu zdarma, uhradia 

len spotrebovanú elektrickú energiu a plyn. 

- ZŠ a MŠ využíva kultúrny dom na koncerty a divadlá pre deti ZŠ a MŠ zdarma. 

- Poskytovanie sály KD pre uskutočnenie divadelného predstavenia ochotníckych 

súborov zdarma. 

 

Časť B 

Dom smútku a hrobové miesta 

Nehnuteľnosť Nájom Nájom Záloha 

Dom smútku + chladiarenské zariadenie 
Cudzí 100,00 € 0,00 € 

Domáci 50,00 € 0,00 € 

Nájom 1 hrobového miesta na 10 rokov 
Cudzí 40,00 € 0,00 € 

Domáci 20,00 € 0,00 € 

 

 

Časť C 

Zapožičanie inventára z obce z kultúrneho domu (mimo 

kultúrneho domu) 

Inventár Poplatok za 1 ks 

Stôl 0,30 € 

Stolička 0,15 € 

Tanier plytký, hlboký, dezertný 0,15 € 
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Pohár na kávu 0,15 € 

Príbor antikorový 0,10 € 

Miska, tácka, misa na polievku 0,10 € 

Naberačka malá, veľká 0,15 € 

Hrnce veľké, malé 0,30 € 

Obrus 1,00 € 

 

Časť D 

Zapožičanie nástrojov, pracovného náradia a strojných zariadení 

  Stroje, náradie a pod. Poplatok za 1 deň 

Drvička konárov 10,00 € 

Trojdielny rebrík rozkladací  5,00 € 

Krovinorez 10,00 € 

Bubnová kosačka 10,00 € 

Elektrocentrála 10,00 € 

Veľkoobjemový kontajner 20,00 € 

 

Časť E 

Služby poskytované obecným úradom 

  Služby Poplatok 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase počas pracovnej doby 3,00   

Vyhlásenie v miestnom rozhlase mimo pracovnej doby 5,00   

Vyhlásenie v miestnom rozhlase - komerčné 5,00   

Vyhlásenia, gratulácie 2,00   

Vyhlásenia - svadba (novomanželom) Zdarma 

Vyhlásenia - rozlúčka so zosnulým Zdarma 

Vyhlásenia športových alebo kultúrnych podujatí Zdarma 

Pre všetky organizácie so sídlom v obci, ktoré poskytujú 

služby pre obec Ladomirová Zdarma 
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Kopírovanie Strana Poplatok 

Kopírovanie čierno bielo 

A4 0,10 € 

Obojstranne 0,15 € 

A3 0,20 € 

Obojstranne 0,30 € 

Skenovanie 1 strana 0,05 € 

 

Čl. III 

Spoločné ustanovenia 

1. Poplatok sa platí pred poskytnutím služby, len v prípade osobitného zreteľa je možné 

zaplatiť cenu za prenájom (zapožičanie) v splátkach v závislosti na majetkových a finančných 

pomeroch osoby, na základe písomného rozhodnutia starostu obce. 

 

2. Poplatok sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti, prípadne prevodom z účtu na 

účet obce pred poskytnutím služby (zapožičania, prenájmu), úhrade do pokladnice obecného 

úradu sa vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom NR SR č.431/2002 Z.z. účtovníctve 

v znení neskorších predpisov.  

3. Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške najneskôr do 7 kalendárnych 

dní od ukončenia akcie, obec Ladomirová môže zvýšiť včas nezaplatené (neodvedené) 

poplatky o 50%.  

 

4. Pri zapožičiavaní inventáru obce sa podpisuje Zmluva o nájme hnuteľných vecí (príloha č.1 

tejto smernice) s nájomcom. Až po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami 

(nájomca a prenajímateľom), si môže nájomca vyzdvihnúť požadovaný inventár obce. 

 

5. Pri prenájme priestorov kultúrneho domu a zasadačky sa podpisuje Zmluva o poskytnutí 

priestorov (príloha č.2 tejto smernice). Až po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami môžu byť priestory odovzdané nájomcovi. 

 

6. Pri prenájme priestorov na usporiadanie spoločenských podujatí (svadby, plesy, rodinné 

oslavy apod.) sa priestory poskytnú maximálne 48 hodín pred uskutočnením podujatia. 
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Priestory po spoločenských podujatiach budú odovzdané prenajímateľovi do 14:00 hod. 

nasledujúceho dňa. 

 

7. Inventár obce v kultúrnom dome, stroje a náradia sa požičiavajú len občanom obce 

Ladomirová a tým, čo vlastnia v obci nehnuteľnosť. 

 

8. V prípade prenájmu nehnuteľného majetku, t.j. sály KD, zasadačky je zimné obdobie 

definované od 15.10. do 15.4.  

 

9. Poplatky za hlásenie alebo zverejnenie inzercie sú splatné v hotovosti do pokladne obce 

alebo zálohovou faktúrou na účet obce a sú príjmom rozpočtu obce. 

 

10.Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020. 

 

V Ladomirovej dňa 24.02.2020 

 

        PhDr. Vladislav Cuper 

               starosta obce 


