
 

 

Smernica o výške úhrad a poplatkov 

/ okrem miestnych daní, poplatkov za TKO a dane za psov / 

 

 

1. Úhrada poplatku zo vstupného: 

 
       1) Poplatok zo vstupného sa platí zo vstupného na akcie ako sú: tanečné zábavy, ľudové veselice, diskotéky, 

estrády a pod. 

          (2) Poplatok sa neplatí zo vstupného na športové akcie a tiež na kultúrne akcie, z ktorých celý výťažok je určený 
na charitatívne a verejno-prospešné účely. 

     (3) Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva vo výške 10% zo vstupenky na Obecnom 

úrade v Obišovciach. 

          (4) Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na Obecnom úrade v Obišovciach. Poplatok platí 
fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva vo výške 10% zo vstupenky na Obecnom úrade v Obišovciach. 

 

2. Úhrada poplatku za prenájom nebytových priestorov: 

 

      Nájomné z nebytových priestorov sa dojednáva v rámci maximálnej výšky vypočítanej z ročných sadzieb za 1 m2 

podlahovej plochy pre nebytové priestory. Splatnosť poplatku za prenájom nebytových priestorov je najneskôr k 31. 
januáru kalendárneho roka pokiaľ to nie je inak zmluvne dohodnuté. Výška poplatkov je stanovená nasledovne: 

a/ obchodné, reštauračné, reprezentačné, školské, zdravotnícke, kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových 

vlastností       9,50 € 

b/ výrobné, dielenské, skladové a na účely garáží a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností        8,50 € 
   

3. Kultúrny dom 

A) Úhrada poplatku za prenájom sály KD:  

- v letnom období 40 € / deň / mimo vykurovacieho obdobia/  

- v zimnom období 60 € / deň / vykurovacie obdobie – október – marec /  

- organizovanie pohrebnej hostiny-kar pre osobu s trvalým pobytom zľava -60%  

- organizovanie súkromnej akcie pre osoby s trvalým pobytom zľava - 30 % 

 
 

B) Úhrada poplatku za prenájom servisu KD: 
- 1 ks stolička  0,20 € 

- 1 ks stôl   0,50 € 

-  stolovací servis pre 1 osobu  0,10 € (tanier hlboký, tanier plytký, tanier dezertný) 
-  príborový servis pre 1 osobu 0,10 € (lyžica, lyžička, vidlička, nôž) 

- pohár 0,03 € /ks 

- ostatné vybavenie 0,05€ /ks (džbán, šálka+podšálka na kávu, polievková misa, naberačka, tácka, svietnik,..) 

- obrus 1,00 € 
- klimatizácia 5,00€ 

- ozvučenie 5,00€ 

- mikrofón 1,00€ / kus 
 

4. Úhrada za reláciu v miestnom rozhlase:   4,40 € 

 

5. Úhrada nájomného za prepožičanie hrobového miesta  

    Ceny v platnosti do 31.12.2020 

- Jednohrob /na 10 rokov/    16,60 € 

- Dvojhrob/ na 10 rokov/    33,20 € 
- Urna /na 10 rokov/             8,30 €  

 Detský hrob /na 10 rokov/  8,30 € 

 

  Ceny v platnosti od 01.01.2021 

- Jednohrob /na 10 rokov/ 20 € 

- Dvojhrob/ na 10 rokov/ 40 € 

- Urna /na 10 rokov/ 10 €  



 Detský hrob /na 10 rokov/ 10 € 

 
 

6. Úhrada nájomného za prepožičanie hrobového miesta pre občana, ktorý nemá v čase úmrtia trvalý pobyt v 

obci:  

    Ceny v platnosti do 31.12.2020 

- Jednohrob /na 10 rokov/      33,20 € 

- Dvojhrob/ na 10 rokov/       66,40 € 
- Urna /na 10 rokov/              16,60 € 

- Detský hrob /na 10 rokov/   16,60 € 

 

Ceny v platnosti od 01.01.2021 

-Jednohrob /na 10 rokov/ 40 € 

-Dvojhrob/ na 10 rokov/ 80 €  

- Urna /na 10 rokov/ 20 € 

- Detský hrob /na 10 rokov/ 20 € 

 

 
 

7. KOLUMÁRIUM 

A)Jednorazový poplatok za jeden kus urnovej schránky  
- Pre žiadateľa s trvalým pobytom v obci Obišovce na sumu 540,00 EUR 

- Pre žiadateľa bez trvalého pobytu v obci Obišovce ma sumu 1 080,00 EUR 

- Pre žiadateľa bez trvalého pobytu v obci Obišovce, ale ktorý mal trvalý pobyt v obci minimálne 15 rokov     

na sumu 810,00 EUR 

 

B) Výšku nájmu za urnovú schránku na obdobie 10 rokov  
- Nájom za urnovú schránku na obdobie 10 rokov- žiadateľ ( prenajímateľ) s trvalým pobytom – 10,00€  

- Nájom za urnovú schránku na obdobie 10 rokov–žiadateľ ( prenajímateľ) bez trvalého pobytu– 20,00€  
 

8. Úhrada za prepožičanie prívesného vozíka: 

- 1,00 €/ 1 hod. alebo 5,00 € / deň  
-  záloha 50,00 € pri požičaní 

 

9. Úhrada za prepožičanie záhradného drviča vrátane pristavenia a odvozu zariadenia: 

- 5,00 € / deň 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
               a/ CD          0,45 € 

              b/ DVD         0,73 € 

 

 

        4.    za zasielanie informácií: 

              a/ faxom         0,10 €/1 str. 

   b/ e-mailom         0,10 €/1 str. 

              c/ telefonicky               podľa počtu impulzov 

   d/ poštou        podľa platného cenníka slovenskej pošty a.s.   

 

          

        

 



 



 

III. 

 

Spôsob úhrady poplatkov a  nákladov za sprístupnenie informácií. 

 

Žiadateľ môže uhradiť poplatky a náklady za sprístupnenie informácii takto: 

 

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu v Obišovciach 

b) bezhotovostným prevodom na účet obce Obišovce, bank.spojenie: VUB, a.s., pob.Košice-centrum, 

č.ú.6823542/0200 IBAN: SK79 0200 0000 0000 0682 3542, variabilný symbol: číslo faktúry 

c) poštovou poukážkou – variabilný symbol: číslo faktúry 

 

IV. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce Obišovce . 

(2) Zmeny a doplnky tejto smernice schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach. 

(3) Na tejto  Smernici o výške úhrad a poplatkov “ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Obišovciach dňa 

10.12.2020 uznesením č.  130 /2020 

(4) „Smernica o výške úhrad a poplatkov  obce Obišovce nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021 

(5) Dňom účinnosti tejto Smernice o výške úhrad a poplatkov sa ruší Smernica o výške úhrad a 

poplatkov zo dňa 7.11.2009 s dodatkami.  
  

   

 

Táto smernica je súčasťou vnútorného systému organizácie účtovnej jednotky a podlieha aktualizácii podľa jej 

potrieb. Zodpovedný zamestnanec v rámci svojej pôsobnosti zabezpečí oboznámenie všetkých zamestnancov 

v účtovnej jednotke s touto smernicou, jej uplatňovanie a dodržiavanie. 

Ak dôjde k nedodržaniu zásad v mimoriadnych prípadoch, hlavný kontrolór ukladá prerokovať konkrétny 

prípad na najbližšom zasadnutý obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

V Obišovciach 15.12.2020     ................................ 

             Mária Baboľová, 

             starosta obce 

 

 

 

 

  

 


