SMERNICA OBCE OČOVÁ č. 5/2017

SADZOBNÍK CIEN
ZA PRACOVNÉ ÚKONY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU OČOVÁ
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje a bližšie vymedzuje výšky úhrad za pracovné úkony a služby (ďalej
len cena) vykonávané Obcou Očová.
2. Obec Očová je oprávnená vyberať ceny za úkony vykonávané pri výkone obecnej
samosprávy v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Poplatky, ktorých výšku určuje zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, inkasuje Obec
Očová v súlade s ustanoveniami tohto zákona v hotovosti do pokladne obce, poštovým
poukazom alebo prevodom na bežný účet.
Článok 2
Sadzobník
A. za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Očová na úseku všeobecnej správy:
Úkon - konanie
P.č.
1.
Vypracovanie správy o povesti občana obce Očová, vypracovanie
charakteristiky občana obce Očová pre inú organizáciu (okrem súdov,
exekúcií, polície, sociálne a iné)
2.
3.
4.

Vyhľadávanie údajov a dokladov v archíve, ak je úspešné (za každú
hodinu)
Výpis alebo fotokópia z úradných kníh alebo spisov (za každú začatú
stranu)
Vydanie potvrdenia - ostatné

Suma v €
3,00

3,00/hod.
0,50
3,00

B. za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Očová na úseku výstavby, dopravy a
obchodu
P.č.
Úkon - konanie
1.
Potvrdenie pre fyzické osoby podľa stavebného zákona a písomností
podobného charakteru (napr. o roku postavenia stavby, kolaudácii stavby,
pre účely znaleckého posudku apod.), ak má obec o tom vedomosť.
2.

Úkon alebo konanie podľa osobitného predpisu spojené s vydávaním
súhlasu, záväzného stanoviska, stanoviska alebo vyjadrenia
k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb
a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydanie záväzného stanoviska

Suma v €
5,00

10,00

3.

o investičnej činnosti v obci v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Vydanie povolenia na usporiadanie kultúrneho, tanečného alebo
hudobného podujatia na základe ohlasovacej povinnosti v prípade, že obec
nie je organizátorom alebo spoluorganizátorom podujatia

3,00

C. za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Očová na úseku finančnom a správy
majetku obce
P.č.
Úkon - konanie
1.
Miestne šetrenie na podnet občana, sťažnosť a pod. (okrem zisťovaní
v zmysle stavebného zákona)
2.
Vyhotovenie zmlúv na odpredaj obecného majetku

Suma v €
5,00/hod.
20,00/účastník

3.

Cena pre vlastníka psa na odchyt psa v obci

4.
5.

Cena za rodinný dom napojený na ČOV
Cena za rodinný dom napojený na ČOV (FO), ktoré na prečerpávanie
využívajú vlastnú elektrickú energiu
Cena za nehnuteľnosť napojenú na ČOV – právnické osoby

6.

30,00
0,50/m3
0,25/m3
1,00/m3

D. za pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Očová na úseku evidencie pozemkov
Úkon - konanie
P.č.
1.
Zisťovanie vlastníkov nehnuteľností, zhotovenie snímky z máp, tlač LV
(za jeden úkon)
2.
Vyjadrenie Obce Očová podľa § 63 zák. NR SR č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti k osvedčeniu vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti vydržaním

Suma v €
0,50
5,00

E. za ostatné pracovné úkony a konania vykonávané Obcou Očová
P.č.
Úkon - konanie
1.
Vyhotovenie fotokópií:
A4 jednostranne
A4 obojstranne
A3 jednostranne
A3 obojstranne
2.
Oznamy v miestnom rozhlase:
Oznamy (reklama, inzercia, iné oznamy)
Smútočný oznam (zosnulý s trvalým pobytom v obci Očová
Smútočný oznam (zosnulý s trvalým pobytom mimo obce Očová)
Smútočný oznam pri výročí úmrtia
Gratulácia
3.
Zverejnenie reklamy:
občianska inzercia na obecnej tabuli, formát A5
formát A4
formát A3
komerčná inzercia na obecnej tabuli, formát A5
formát A4
formát A3

Suma v €
0,10
0,20
0,20
0,40
5,00
0,00
5,00
6,00
10,00
1,00/mesiac
2,00/mesiac
4,00/mesiac
2,00/mesiac
4,00/mesiac
8,00/mesiac

občianska inzercia v obecných novinách
komerčná inzercia v obecných novinách
- čiernobiele - A4
- A5
- farebne
- A4
- A5
inzercia na WEB stránke obce

0,00/vydanie
24,00/vydanie
12,00/vydanie
36,00/vydanie
18,00/vydanie
0,50/deň

F. za služby spojené s užívaním nebytových priestorov a výpožičiek
1. Cena za krátkodobé užívanie priestorov (oprávnené náklady) v Kultúrnom dome Očová:
a) kinosála
5,00 Eura/hod. mimo vykurovacieho obdobia
b) kinosála
7,00 Eura/hod. vo vykurovacom období
c) vestibul
3,50 Eura/hod. mimo vykurovacieho obdobia
d) vestibul
4,00 Eura/hod. vo vykurovacom období
e) priestory na prízemí na hudobnú alebo obdobnú produkciu
50,00 Eur mimo vykurovacieho obdobia
f) priestory na prízemí na hudobnú alebo obdobnú produkciu
70,00 Eur vo vykurovacom období
g) zrkadlová miestnosť
5,00 Eur/hod. mimo vykurovacieho obdobia
h) zrkadlová miestnosť
7,00 Eur/hod. vo vykurovacom období
2. Cena za dlhodobé užívanie priestorov (nájom) v budovách vo vlastníctve obce Očová:
a) dlhodobé užívanie priestoru na podnikateľské účely
11,00 Eura/m2 a rok
b) dlhodobé užívanie ostatných priestorov
7,00 Eura/m2 a rok
c) služby spojené s nájmom priestorov platí prenajímateľ podľa nájomnej zmluvy.
Minimálna výška úhrady pri uzatváraní nájomných zmlúv po 01. 01. 2017 sa upraví
každoročne od 01. 01. o mieru výšky inflácie oproti roku 2015 so zaokrúhlením smerom
nadol na 10 centov. V prípade, že prenájom nehnuteľného majetku sa uskutoční na základe
obchodnej verejnej súťaže, dražby ap., výška nájmu vyplýva z výsledku súťaže, pričom
nemôže byť nižší ako je cena podľa písmena a až c.
Pri platných nájomných zmluvách sa ceny každoročne od 01. 01. 2017 (prípadne od 30. 06.
2016) upravia o mieru výšky inflácie oproti roku 2015 dodatkom k zmluve. Ak navýšenie
neprekročí sumu 10,00 Eur ročne, zmluva sa neupraví.
3. Cena za užívanie (oprávnené náklady) tenisového kurtu je:
a) pondelok až piatok
2,00 Eurá/hod.
b) sobota, nedeľa, sviatok
3,00 Eurá/hod.
c) členovia tenisového oddielu sú od poplatku oslobodení.
4. Cena za užívanie priestorov v budovách a zariadeniach vo vlastníctve Obce Očová je
splatná pred poskytnutím služby, u dlhodobého užívania priestorov podľa ustanovení
v uzatvorenej nájomnej zmluve.
5. Ceny za služby poskytované Obcou Očová sú splatné v hotovosti do pokladne obce, resp. na
základe vydaného poštového peňažného poukazu, prípadne bezhotovostne prevodom na účet.
6. Ceny za krátkodobé užívanie priestorov (oprávnené náklady) v Tribúne futbalového ihriska:
a) prenájom tribúny
10,00 Eur/hod.

b) prenájom futbalového ihriska
20,00 Eur/hod.
a) členovia telovýchovnej jednoty a spoločenských organizácií pôsobiacich v obci sú
od platenia oslobodení
b) prenájom verejného priestranstva na futbalovom štadióne na účely umiestnenia reklamy je
min. 50,00 Eur na akciu
7. Cena za krátkodobé užívanie priestorov (oprávnené náklady) v posilňovni:
a) posilňovňa
2,00 Eurá/hod.
b) členovia telovýchovnej jednoty sú od platenia oslobodení
8. Prenájom a výpožička v budovách vo vlastníctve a správe obce pre organizácie zriadené
obcou sú bezodplatné.
Prenájom a výpožička v budovách v správe organizácií zriadených obcou Očová sú pre obec
bezodplatné.
9. Ceny podľa tejto smernice sú minimálne. Vlastník alebo správca budovy alebo zariadenia
môže individuálne podľa aktuálneho stavu a odôvodnení ich upraviť.
10. V prípade verejného záujmu je možné výšku úhrady znížiť až po odsúhlasení v obecnom
zastupiteľstve na návrh nájomcu, ktorý preukáže verejný záujem.
11. Smernica je účinná od 1. 11. 2017.
12. Smernica obce Očová č. 5/2017 nahrádza vnútornú smernicu obce č. 3/2017.

PhDr. Ján Senko
starosta obce

