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§ 1 

Základné ustanovenie 

 
 

Táto smernica upravuje a bližšie upravuje odplatu za zabezpečenie služieb 

a úkonov poskytovaných a vykonávaných obcou Čata - Obecným úradom. 

Obec Čata stanovuje a určuje ceny  v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a sú záväzné pre všetky 

právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto služby a úkony požiadajú. Za 

sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v súlade s vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. 

o podrobnostiach úhrady nákladov. 

 

§ 2 
Úhrada ceny 

 

Úhrada ceny za poskytnutú službu alebo úkon je realizovaná pri podaní 

žiadosti v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Čate, najneskôr však do 3 

pracovných dní po skončení akcie. 

 

§ 3 
Odpustenie ceny 

 

Starosta obce môže v individuálnych prípadoch rozhodnúť, že odpustí 

povinnosť úhrady časti alebo celej ceny uvedenej v sadzobníku cien. 

 

 
§ 4 

Sadzobník cien 
 

Obec Čata stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktoré sú 

záväzné pre všetkých zamestnancov obce. 

 

Položka 1 

Odplata za vyhotovenie fotokópie: 

a) formát A4 jednostranne ....................................................0,10 €/strana 

b) formát A4 obojstranne ......................................................0,20 €/strana 

c) formát A3 jednostranne ....................................................0,20 €/strana 



   

 

d) formát A3 obojstranne ......................................................0,40 €/strana 

 

Odplata za tlač dokumentov: 

a) formát A4 jednostranne ....................................................0,10 €/strana 

b) formát A4 obojstranne ......................................................0,20 €/strana 

c) formát A3 jednostranne ....................................................0,20 €/strana 

d) formát A3 obojstranne ......................................................0,40 €/strana 

 

Odoslanie faxu: 

a) do Slovenskej republiky................................................................ 0,50 € 

b) do zahraničia ............................................................................... 1,00 € 

 

Skenovanie ........................................................................................ 0,50 € 

 

Položka 2 

Vyhlásenie oznamu miestnym rozhlasom ........................................... 2,00 € 

 od poplatku sú oslobodené: cirkev, zdravotníctvo, oznamy porúch, 

odstávky energií, kultúra, športové podujatia, oznamy o pohreboch, 

oznamy spoločenských organizácií s pôsobnosťou na území obce, školy 

a škôlky, oznamy štátnych orgánov, samosprávy a straty a nálezy, ponuky 

zamestnania miestnych podnikateľov. 

 

Položka 3 

Prenájom hrobového miesta: 

a) jednohrob .......................................................................5,50 €/10 rokov 

b) dvojhrob........................................................................11,00 €/10 rokov 

 

Použitie chladiaceho zariadenia ....................................................... 6,00 € 

 

Položka 4 

Prenájom priestorov sály v kultúrnom dome: 

1. predajná akcia do 4 hodín................. 30,00 € + 20,00 € /vykurovanie/ 

2. predajná akcia nad 4 hodiny.............. 30,00 € + 40,00 € /vykurovanie/ 

3. obchodná prezentácia do 4 hodín...... 50,00 € + 20,00 € /vykurovanie/ 

4. obchodná prezentácia nad 4 hodiny... 50,00 € + 40,00 € /vykurovanie/ 



   

 

5. pre občanov: 

a) svadba .................................. 50,00 € + 100,00 € /vykurovanie/ + * 

b) rodinná oslava do 4 hodín ....... 30,00 € + 20,00 € /vykurovanie/ + * 

c) rodinná oslava nad 4 hodiny ... 30,00 € + 40,00 € /vykurovanie/ + * 

d) kar ...........................................  0,00 € + 20,00 € /vykurovanie/ + * 

6. zábavy  a plesy .......................... 50,00 € + 100,00 € /vykurovanie/ + * 

7. podujatia pre občanov bez vstupného: 

a) do 4 hodín    ...............................0,00 € + 20,00 € /vykurovanie/ + * 

b) nad 4 hodiny ............................. 0,00 € + 40,00 € /vykurovanie/ + * 

8. iné podujatia ............................... 50,00 € + 100,00 € /vykurovanie/+ * 

 

 organizácie so sídlom v Čate, ktoré  organizujú podujatia pre našich 

občanov, majú prenájom priestorov sály a prenájom interného vybavenia  

v kultúrnom dome jeden krát ročne oslobodený.  

* prenájom interného vybavenia KD 

1. do 50 osôb ................................................................................. 10,00 € 

2. od 51 do 100 osôb ..................................................................... 20,00 € 

3. nad 100 osôb ............................................................................. 30,00 € 

 

Položka 5 

Prenájom priestorov kuchyne a bufetu: 

1.v prípade používania zariadení kuchyne je potrebná súčinnosť    

s prenajímateľom určenou, resp. poverenou osobou, 

2. v prípade prenájmu bufetu za účelom predaja občerstvenia ......... 30,00 € 

 

Položka 6 

Výlep plagátov: 

1. formát A5 ................................................................ 0,70 €/1ks/týždeň 

2. formát A4 ................................................................ 1,00 €/1ks/týždeň 

3. formát A3 ................................................................ 1,50 €/1ks/týždeň 

 

 

 

 



   

 

Položka 7 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií: 

 

1. vyhotovenie kópií požadovaných informácií (na papier): 

a) formát A4 jednostranne ................................................ 0,10 €/strana 

b) formát A4 obojstranne................................................... 0,20 €/strana 

c) formát A3 jednostranne................................................. 0,20 €/strana 

d) formát A3 obojstranne................................................... 0,40 €/strana 

 

2. obstaranie obálok: 

a) obálka veľkosti C4 ............................. vo výške obstarávacích nákladov 

b) obálka veľkosti C5............................. vo výške obstarávacích nákladov 

c) obálka veľkosti C6............................. vo výške obstarávacích nákladov  

d) obálka veľkosti B6............................. vo výške obstarávacích nákladov 

 

3. odoslanie informácií: poštovné doporučene 

- do vlastných rúk........... podľa aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty 

4. ďalšie špecifické materiály.......................vo výške obstarávacích nákladov 

 

Žiadateľ môže uhradiť uvedené materiálne náklady nasledovne: 

a) poštovou poukážkou, 

b) bezhotovostným prevodom na účet v banke, 

c) v hotovosti do pokladne. 

 

Úhrady uvedené v položke 7 sa vyberajú iba v prípade, ak presiahnu čiastku 

1,66 €. 

 

Položka 8 

Kosenie trávnika mimo verejného priestranstva obce, najmä u starších ľudí, 

ktorí nemajú rodinných príslušníkov, ktorí by vedeli zabezpečiť 

kosenie............ 1,50 €/za nádrž kosačky     

          

    Marian Csákvári 

       starosta obce 

 



   

 

 
 
Prílohy: 

         - Príloha č.1: Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia 

 - Príloha č.2: Nájomná zmluva o užívaní kultúrneho domu v Čate 

                     (+ Pracovný poriadok v kultúrnom dome)  


