
SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ 

OBCOU A ZA PRENÁJOM MAJETKU V SPRÁVE OBCE 

č. 1/2021 

Obec Turany nad Ondavou a Obecné zastupiteľstvo podľa §4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení 

neskorších zmien a predpisov 

sa uznieslo na vydaní tohto  

uznesenia Obce Turany nad Ondavou 

§ 1  

UZNESENIE 

Toto uznesenie upravuje podrobné podmienky sadzobníka úhrady poplatkov za služby a úkony 

vykonávané obcou a za prenájom majetku v správe obce občanom alebo právnickým osobám, ktoré 

majú súkromnoprávny charakter a nemôžu byť upravené VZN ako správny poplatok alebo miestny 

poplatok od 22.1.2021. 

§ 2 

PREDMET POPLATKOV 

Obec vyberá tieto správne a miestne poplatky: 

a) Správne poplatky, 

b) Poplatok za prenájom kultúrnej miestnosti, prenájom domu nádeje, prenájom sociálnej 

budovy, 

c) Poplatok za prenájom majetku obce, 

d) Poplatok za poskytované služby, 

e) Poplatok za požičiavanie 

SPRÁVNE POPLATKY 

1. Za overenie podpisu       2,00 € / jeden podpis, 

2. Za overenie fotokópie      2,00 €/za každú začatú stranu, 

3. Poplatok za vydanie osvedčenia,  

potvrdenia nezaradeného v sadzobníku správnych poplatkov  5,00 €, 

4. Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte      5,00 € 

5. Vydanie rybárskeho lístka -          ročný – 10,00 € 

-  3-ročný – 25,00 € 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných 

odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú 



v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú 

vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, 

rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia 

o výkone pracovnej náplne alebo povolania. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, 

ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, 

Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov. 

Poplatok sa platí po vykonaní prác do pokladne OcÚ. Ostatné poplatky podľa zákona NR SR                  

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

POPLATOK ZA PRENÁJOM MIESTNOSTI 

Za prenájom spoločenskej miestnosti je nájomca povinný zaplatiť zálohu v sume 500,00 € na základe 

podpísanej zmluvy. 

1. Prenájom kultúrnej miestnosti: 

- Prezentačná akcia   20,00 € 

- Predajná akcia    50,00 € 

- Rodinné akcie    20,00 € 

- Svadba – domáci                                       100,00 € 

- Svadba – cudzí                                        250,00 € 

- Spoločenské akcie – domáci                      150,00 € 

- Spoločenské akcie – cudzí                          500,00 € 

- Kar – domáci                               20,00 € 

- Kar – cudzí                                            50,00 € 

2. Prenájom spoločenskej miestnosti na schôdze a rodinné akcie                  20,00 € 

3. Prenájom Domu nádeje - prvé 2 dni    - domáci                               40,00 €  

              -  cudzí                                   80,00 €    

                                                           - za každý ďalší deň                                                  10,00 €  

Poplatok sa platí pred použitím priestorov do pokladne OcÚ. 

POPLATOK ZA PRENÁJOM PRIESTOROV V SPRÁVE OBCE 

Nájomné sa určuje individuálne podľa druhu majetku a doby nájmu rozhodnutím obecného 

zastupiteľstva.  

Poplatok za prenájom priestorov - za účelom predaja (potraviny)  120,00 €/mesiac 

- Garáže      12,00 €/ mesiac 

- Skladové priestory     15,00 €/mesiac 

- Iné priestory do 15 m2                  10,00 €/mesiac            

 

 

 



POPLATOK ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Kosenie krovinorezom  1 hod.         5,00 € 

Relácia v miestnom rozhlase         5,00 € 

Poplatok sa platí v deň poskytnutia služby do pokladne OcÚ. 

§ 3  

POPLATNÍK 

Poplatok za prenájom a poskytované služby platí fyzická aj právnická osoba. 

§ 4  

PODMIENKY POSKYTOVANIA MAJETKU OBCE A OSLOBODENIE OD POPLATKOV 

Sálu, ostatné priestory a zariadenia je potrebné odovzdať s poumývaným použitým inventárom 

a podlahovými plochami. Poplatok za prenájom kultúrnej miestnosti neplatí právnický osoba alebo 

združenie so sídlom v obci za účelom konania schôdzí, výročných zhromaždení, prípadne iných 

verejnoprospešných akcií. 

§ 5 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti           

do 10 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem tých 

prípadov, kedy je podľa tohto uznesenia určená iná lehota.  

2. Ak nebudú uhradené včas alebo v správnej výške, obec zvyšuje poplatky o 0,05 % za každý 

omeškaný deň.  

3. Poplatník platí poplatky obci Turany nad Ondavou  do pokladne OcÚ oproti potvrdeniu. 

 

 

 

 

         Mgr. Ján Jakubov 

           starosta obce 

 

 

                                   

  


