Obec Spišská Teplica
Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Obecné zastupiteľstvo na základe § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou (ďalej len Sadzobník)
upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, spôsob a výšku úhrady.
2. Služby a úkony sú vykonávané obcou Spišská Teplica prostredníctvom OcÚ Spišská Teplica
3. Výška poplatkov je uvedená v Článku 6 Sadzobníka
4. Sadzobník sa nevzťahuje na úkony spoplatnené podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene je dohodou o výške ceny a vznikne tým, že žiadateľ súhlasí s uvedenou
cenou, alebo tým, že požadovanú cenu zaplatí.
2. Na čiastočnú, či úplnú úľavu z výšky poplatku za poskytnutú službu, môže žiadateľ podať
písomnú žiadosť na OcÚ, o ktorej následne rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Spišskej
Teplici, vo výnimočných prípadoch starosta obce.
Článok 3
Zmluvný vzťah
1. Sadzobník je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho
zákonníka (ďalej OZ).
2. V prípadoch jednorázového poskytovania služieb a vykonávania úkonu zo strany obce
nemusí byť vždy uzatvorená písomná zmluva. Postačuje ústna dohoda o úhrade ceny za
poskytnutú službu alebo vykonaný úkon.
Článok 4
Splatnosť ceny
1. Poplatky za poskytnuté služby a úkony vykonávané obcou sa platia v hotovosti do pokladne
obce alebo vo výnimočných prípadoch prevodom na bankový účet: IBAN SK 68 0900 0000
0051 1795 3713. Poplatky za kopírovacie služby sa platia len v hotovosti do pokladne obce.
2. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom SNR č. 431/2002 Z.z. O
účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
Príjmy zo zmluvných vzťahov v zmysle Sadzobníka sú príjmami rozpočtu obce.

Článok 6
Výška poplatkov
1 . Výška poplatkov za prenájom priestorov kultúrneho domu

1. Rodinné oslavy
a) v sále - svadby
b) v sále – jubileá, krstiny, a iné
c) v zasadačke – jubileá, krstiny a iné

Letná sezóna

Zimná sezóna

200 €/ víkend*
100 €/ 24 hod.
50 €/ 24 hod.

400 €/ víkend*
200 €/ 24 hod.
100 €/ 24 hod.

* Víkendom sa rozumie doba: piatok od 12:00 hod. do nedele 15:00 hod.
2. Zábavy, plesy a diskotéky v sále
a) zložky a kluby FO a PO Obce Sp. Teplica 35 €/ 24 hod.
50 €/ 24 hod.
b) iné FO a PO, živnostníci, SZČO
250 €/ 24 hod.
300 €/ 24 hod.
+ 25% príplatok vo sviatky
3. Kary
a) v sále
b) v zasadačke

7 €/ hod.
7 €/ hod.

12,50 €/ hod.
12,50 €/ hod.

4. Prenájom na podnikateľské účely
a) v sále
b) v zasadačke

7 €/ hod.
7 €/ hod.

12,50 €/ hod.
12,50 €/ hod.

5. Iné kultúrne a spoločenské účely
Rozumie sa tomu ostatné kultúrne podujatia a spoločenské podujatia, ktoré sa nedajú začleniť podľa
predchádzajúcich účelov (divadlá, besiedky a pod.)
Záujemca o prenájom kultúrneho domu nesmie mať podlžnosti voči obci, vrátane rodinných
príslušníkov bývajúcich na rovnakej adrese. Výnimkou je prenájom za účelom usporiadania karu.
Na prevzatí kľúčov a kuchynského inventáru a ich následného vrátenia je potrebné sa telefonicky
dohodnúť s pracovníkom obecného úradu najneskôr 48 hod. pred uskutočnenou akciou, a to v
pracovných dňoch počas úradných hodín.
Nájomca priestorov je povinný odovzdať priestory a inventáru kuchyne v takom stave, v akom mu
boli pôvodne odovzdané. V prípade poškodenia majetku obce je nájomca povinný uhradiť plnú
sumu za spôsobené škody. Škody vyčísli Obecný úrad Spišská Teplica.
Nájomca priestorov pred uskutočnením akcie zloží kauciu, ktorá je násobkom sumy z výšky
poplatku za prenájom. Od kaucie sú oslobodené zložky a kluby FO a PO v Obci Spišská Teplica.

2. Výška poplatkov za vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase
1. Predajná akcia
2. Životné jubileum + pieseň
3. Kultúrne a športové podujatia

5 € za 1 vyhlásenú reláciu
3 € za 1 vyhlásenú reláciu
5 € za 1 vyhlásenú reláciu

Od poplatku za vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase sú oslobodené:
a) Úmrtia, straty a nálezy, iné
b) Podujatia organizované zložkami a klubmi v Obci Spišská Teplica
Oznamy v obecnom rozhlase sa vyhlasujú len v pracovných dňoch počas úradných hodín.
Záujemca o vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase nesmie mať podlžnosti voči obci, vrátane
rodinných príslušníkov bývajúcich na rovnakej adrese.
3. Výška poplatkov za kopírovacie služby a tlač
A4 jednostranne
A4 obojstranne
A4 farebne

0,10 €
0,15 €
0,20 €

A3 jednostranne
A3 obojstranne
A3 farebne

0,20 €
0,30 €
0,40 €
Článok 7
Záverečné ustanovenia

Sadzobník schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9 dňa 22.2.2017
Sadzobník nadobúda platnosť dňa 23.2.2017

Spišská Teplica, dňa 23.2.2017
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

