
O B E C Predajná  
Nám. J. Pejku 67, 976 63 Predajná 

 
                                                                                                                               
 
 
Obec Predajná v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien  a doplnkov vydáva  
 

Internú smernicu č. 1/2022 
Sadzobník úhrad nákladov za úkony vykonávané  

Obcou Predajná 
 

Článok I. 
1. Tento sadzobník bol vytvorený z dôvodu zjednotenia sadzieb za úkony vykonávané obcou 

Predajná. 
2. Jedná sa o nepodnikateľský zámer obce Predajná, ktorý súvisí s výkonom samosprávnych 

činností nad jeho rámec. 
 

Článok II. 
Druhy poplatkov: 

1. Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase 
2. Poplatok za prenájom miestnosti v Obecnom úrade 
3. Poplatok za použitie Domu smútku 
4. Poplatok za použitie Spoločenského Domu 
5. Poplatok za rozmnožovanie dokumentov 
6. Poplatky za sprístupnenie informácie 
7. Poplatok za krátkodobý prenájom hnuteľného majetku 
8. Poplatky za lisovanie a drtenie 

 
Článok III. 

Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v obecnom rozhlase 
 

Sadzba za vyhlásenie relácie alebo oznamu v obecnom rozhlase spojená s predajom: 3 € 
Sadzba za vyhlásenie relácie alebo oznamu v obecnom rozhlase bez predaja:   2 € 
Od poplatku je oslobodený smútočný oznam. 
Od poplatku sú oslobodené aj relácie zadávané spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci, ZŠ 
s MŠ Predajná, políciou, farským úradom a ostatnými štátnymi orgánmi a organizáciami. 

 
Článok IV. 

Poplatok za použitie kancelárie v Obecnom úrade 
 

Poplatok za prenájom miestnosti v Obecnom úrade  ----------------------------------------------  25 €/deň 
 

Článok V. 
Poplatok za použitie Domu smútku 

 
Poplatok za prepožičanie obradnej miestnosti s katafalkom  ----------------------------------------------  8 € 
Poplatok uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý aj začatý deň --- 4 € 
Poplatok za účasť organizátora  / reprodukovaná hudba / ----------------------------------------- 2 €  



Poplatok za vykonávanie smútočného obradu v obradnej sieni pri občianskom pohrebe ----20 €  
 
 

Článok VI. 
Poplatok za prenájom Spoločenského Domu 

 
Obec Predajná poskytuje prenájom Spoločenského domu fyzickým a právnickým osobám za účelom: 

a) Spoločenskej akcie (svadba, oslava, ples a pod.) 
b) Pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.) 
c) Predajnej akcie (predaj tovaru, prezentácia tovaru a pod.) 

Obec Predajná neposkytuje prenájom Spoločenského domu za účelom šírenia myšlienok podporujúcich 
potláčanie práv a slobôd občanov, národnostnú a náboženskú neznášanlivosť. 
 
Záujemca o prenájom je pred začatím nájmu povinný zaplatiť depozitný poplatok vo výške 100 €. 
 
Poplatky za prenájom Spoločenského domu: 
 
Poplatok za poskytnutie kuchyne 
Do 6 hodín ----------25 € 
Do 12 hodín -------- 35 € 
Nad 12 hodín ------- 50 € 
 
Poplatok za poskytnutie sály bez kúrenia  Poplatok za poskytnutie sály s kúrením 
Do 6 hodín ----------30 € /1deň    Do 6 hodín ----------60 €/1deň  
Do 12 hodín -------- 40 €/1deň    Do 12 hodín -------- 80 €/1deň  
Nad 12 hodín ------- 60 €/1deň    Nad 12 hodín ------120 €/1deň  
 
Poplatok za poskytnutie priestorov na predajné   Poplatok za poskytnutie priestorov na predajné  
akcie bez kúrenia      akcie s kúrením 
Do 12 hodín -------- 50 €/1deň     Do 12 hodín -------- 100 €/1deň  
Nad 12 hodín ------- 80 €/1deň    Nad 12 hodín ------- 160 €/1deň  
 
Poplatok za prepožičanie inventáru 
Do 50 ks ------------ 25 € 
Nad 50 ks  ---------- 30 € 
Nad 100 ks --------- 40 € 
 
Od poplatku za prenájom sú oslobodené ZŠ s MŠ Predajná, Jednota dôchodcov, Slovenský zväz turistov 
a Dobrovoľný hasičský zbor. 
 
Za stratu alebo rozbitie inventára v Spoločenskom Dome bude nájomca povinný uhradiť cenu 
poškodeného alebo rozbitého inventára, pričom jeho cenu určí starostka obce. 
 
Obec Predajná za účelom konania rôznych spoločenských akcií konaných v Spoločenskom Dome 
zapožičiava obrusy a poťahy na stoličky fyzickým a právnickým osobám. Výšku poplatku za čistenie 
obrusov a poťahov určí obec podľa aktuálneho cenníka čistiarní. 
 

Článok VII. 
Poplatok za rozmnožovanie dokumentov na kopírovacích zariadeniach obce 

 
1. Čiernobiela kópia: 

A4 jednostranne  ------------------------------ 0,10 € 
A4 obojstranne  ------------------------------   0,20 € 
A3 jednostranne  ------------------------------ 0,15 € 
A3 obojstranne  ------------------------------   0,30 € 



 
2. Farebná kópia: 

A4 jednostranne  ------------------------------ 0,20 € 
A4 obojstranne  ------------------------------   0,40 € 
A3 jednostranne  ------------------------------ 0,30 € 
A3 obojstranne  ------------------------------   0,60 € 
 
 

3. Tlač z počítačovej tlačiarne: 
A4 čiernobiela kópia  ------------------------- 0,20 €/strana 
A4 farebná kópia  ------------------------------ 0,40 €/strana 
 

4. Scanovanie dokumentov  
A4 čiernobiela kópia--------------------------  0,40 €/strana (farebné kópie sa nevyhotovujú) 
 

Článok VIII. 
Poplatky za sprístupnenie informácií 

 
Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. a vyhláška 
MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa stanovuje 
nasledovná výška úhrad: 
 

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie: 
Úkony: 
A) Čiernobiela kópia: 

A4 jednostranne  ------------------------------ 0,10 € 
A4 obojstranne  ------------------------------   0,20 € 
A3 jednostranne  ------------------------------ 0,15 € 
A3 obojstranne  ------------------------------   0,30 € 

B) Farebná kópia: 
A4 jednostranne  ------------------------------ 0,20 € 
A4 obojstranne  ------------------------------   0,40 € 
A3 jednostranne  ------------------------------ 0,30 € 
A3 obojstranne  ------------------------------   0,60 € 

C) Tlač z počítačovej tlačiarne: 
A4 čiernobiela kópia  ------------------------- 0,20 €/strana 
A4 farebná kópia  ------------------------------ 0,40 €/strana 

D) Scanovanie dokumentov  
A4 čiernobiela kópia--------------------------  0,40 €/strana (farebné kópie sa nevyhotovujú) 

E) Obstaranie obalu 
Obálka C6, C5 ----------------------------------  0,03 € 
Obálka B4 ---------------------------------------  0,30 € 
Obálka B6 doporučene  ------------------------ 0,08 € 
Obálka B6 do v. r. opakované doručovanie --0,08 € 
 

2. Bezplatne sa poskytujú informácie: 
a) Telefonicky 
b) Elektronickou poštou 
 
3. Náklady spojené s vyhotovením a odoslaním odpovede na žiadosti o informácie, žiadateľ 

hradí: 
a) Poštovou poukážkou 
b) Bankovým prevodom na účet obce 
c) Hotovosti do pokladne 
 



4. Náklady spojené s odoslaním informácie sa účtujú v súlade s aktuálnym cenníkom poštových 
služieb.  
 

5. Odpovede na žiadosti o sprístupnenie informácií sa zasielajú doporučene. 
 

 
 
 

Článok IX. 
Poplatok za krátkodobý prenájom hnuteľného majetku 

 
1. Poplatok za požičanie pivného setu (stôl + dve lavice)------------ 4 €/deň 
2. Poplatok za  kosenie krovinorezom -------------------------------- 0,30 €/m2/ práca + PHM podľa 

ceny platnej v čase kosenia 
 

Článok X. 
Poplatok za lisovanie a drtenie ovocia  

 
1. Poplatok za lisovanie jabĺk, hrušiek--------------------------------------------- 0,20 €/l 
2. Poplatok za  drtenie jabĺk, hrušiek -----------------------------------------------0,20 €/kg 
3. Poplatok za lisovanie hrozna ------------------------------------------------------0,30 €/l 

 
Článok XI. 

 
1. Správu poplatkov vykonáva Obec Predajná. 
2. Interná smernica - Sadzobník úhrad nákladov za úkony vykonávané Obcou Predajná bola 

schválená Obecným zastupiteľstvom v Predajnej dňa 11.10.2022 uznesením č. 354/2022. 
3. Interná smernica - Sadzobník úhrad nákladov za úkony vykonávané Obcou Predajná nadobúda 

účinnosť dňa 27.11.2022. 
 
 
 

Ing. Tatiana Čontofalská 
Starostka obce 


