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Obecné zastupiteľstvo v Brezovičke na základe ustanovenia §11, odstavca 4 písm. e zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Smernicu č. 1/2018 o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Brezovička
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Táto smernica upravuje podmienky určovania úkonov vykonávaných obcou, spôsob a výšku
úhrady.
2. Smernica sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č.1/1998 ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Článok 2
SPRÁVA ÚHRAD
Správu úhrad za služby vykonáva Obecný úrad Brezovička.

Článok 3
PREDMET ÚHRADY
1. Obec Brezovička na svojom území ukladá sadzby za služby:
a) užívanie priestorov kultúrneho domu,
b) užívanie vybavenia kultúrneho domu,
c) užívanie majetku obce,
d) vyhlásenie v miestnom rozhlase,
e) kopírovacie služby, skenovanie a odoslanie emailu,
f) vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť.

2. Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných (najmä v sociálnych
prípadoch) rozhodol:
a) o znížení ceny za poskytované služby a úkony do výšky 50% ceny podľa sadzobníka,
b) o odpustení povinnosti zaplatiť cenu uvedenú v sadzobníku cien.
3. Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch (náročných najmä z časového
alebo množstevného hľadiska) zvýšil sadzbu úhrady až do výšky 50% ceny podľa sadzobníka.
Článok 4
SADZBA A SPLATNOSŤ
1. Prenájom priestorov Kultúrneho domu:
a) veľká sála - rodinná oslava, krst, sobáš, kar a pod. 20 € /1 deň (víkend)
- schôdza, prezentácia, predaj tovaru a pod. 10 € / 1 hod.
b) malá sála 10 €
c) samostatne kuchynka 7 €
d) ples, diskotéka 50 €
2. Spotreba elektriny 0,17 € / 1 kWh
3. Vykurovanie veľkej sály tuhým palivom (drevo, drevené brikety) zabezpečené obcou 25 € / 1
deň. Pri prenájme podľa bodu 1 sa platí iba za dni užívania priestorov. Je možné si zabezpečiť
vykurovanie na vlastné náklady.
Vykurovanie AKU pecami za 1 ks 4 kWh pece / 6,60 € a 1 ks 6 kWh pece / 9,90 €.
4. Prenájom vybavenia kultúrneho domu:
Sadzobník za prenájom je prílohou č. 1 tejto smernice.
Prenájom mimo sály KD:
- stôl jedálenský 2 € / 1 deň
- stolička drevená 0,33 € / 1 deň
- stôl pivný 2 € / 1 deň
- lavička pivná 1,50 € / 1 deň
- obrus 0,40 €
- príplatok za inventár podľa prílohy č. 1 tejto smernice 50%
Za stratenie alebo poškodenie riadu sa platí podľa nákupnej ceny.
Splatnosť je po vrátení prenajatého majetku.
5. Prenájom majetku obce:
a) pôdny vrták 5 € / max.5 hod alebo 10 € / 1 deň
b) veľký rebrík (15m) 2 €/ 1 deň, malý rebrík (5m) 1 € / 1 deň
Splatnosť je po vrátení prenajatého majetku.
6. Vyhlásenie relácie v MR 3,50 € za jedno vyhlásenie.
Splatnosť je pred začiatkom vyhlásenia relácie.

7. Vyhotovenie fotokópie:
a) 1 ks A4 jednostranne 0,10 €,
b) 1 ks A4 obojstranne 0,15 €.
8. Skenovanie a odoslanie emailu 0,33 €.
9. Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie je spoplatňované podľa zákona
NRSR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
a) fyzické osoby 2 €
b) právnické osoby 3 €
Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Túto smernicu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Brezovičke na svojom zasadnutí dňa
20.12.2018, uznesením č. 11-11/2018.
2. Platnosťou tejto Smernice sa ruší VZN č. 2/2012 O vyberaní vlastných poplatkov na území obce
Brezovička.
3. Nedeliteľnou súčasťou tejto smernice je sadzobník cien.

Bc. Peter Tomčufčík
starosta obce

Príloha č. 1 k Smernici 1/2018
SADZOBNÍK CIEN
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

POLOŽKA
Tanier plytký
Tanier hlboký
Tanier dezertný
Šálka na kávu
Podšálka
Pohár 2 dcl
Štamperlík
Pohár na stopke
Príbor – lyžica
Príbor – vidlička plus nôž
Lyžička
Džbán
Tácka na koláče
Polievková misa s naberačkou
Naberačka veľká
Hrniec smalt veľký
Hrniec nerezový s prikrývkou
Obrus

VÝPOŽIČNÉ
0,02 €
0,02 €
0,02 €
0,02 €
0,01 €
0,03 €
0,01 €
0,06 €
0,01 €
0,02 €
0,02 €
0,33 €
0,07 €
0,33 €
0,30 €
0,50 €
0,40 €
0,40 €

