
 

 

 

 

Smernica 

 
Číslo 1/2011 

 
o bližších podmienkach určovania a vyberania 

poplatkov za služby v obci Kysak 

 

 

Prerokované OZ v Kysaku 8.4. 2011, uznesenie číslo 39/18/2011 

počet prítomných poslancov na zasadnutí  6. 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnosť od:  8.4.2011 

 

 



 2 

Obec Kysak na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 2 písm. d) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

v y d á v a   
   

Smernicu č. 1/2011 o bližších podmienkach určovania a vyberania 

poplatkov za služby v obci Kysak  

čl. 1  Úvodné ustanovenie 

1.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov 
za služby v obci Kysak na rok 2009 

čl. 2  Správa poplatkov 

2.1 Správu poplatkov za služby v katastrálnom území obce Kysak vykonáva Obecný úrad 
Kysak. 

čl. 3  Druh poplatku 

V obci Kysak sa budú vyberať tieto poplatky za služby: 

3.1 poplatok za užívanie priestorov Kultúrneho domu 

3.2 poplatok za užívanie vybavenia Kultúrneho domu 

3.3 poplatok za dlhodobý prenájom priestorov vo vlastníctve obce 

3.4 poplatok za vyhlásenie v MR a uverejnenie oznamu v obecnej televízii 

3.5 poplatok za dopravu obecným osobným automobilom 

3.6 poplatok za prenájom štiepkovača 

3.7 poplatok za prenájom telocvične Základnej školy 

3.8 poplatok za prenájom tenisového kurtu 

3.9 poplatok za informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

čl. 4  Výška poplatku a splatnosť 

4.1 Poplatok za prenájom priestorov Kultúrneho domu. 
Poplatok za prenájom sály KD na svadobnú hostinu, oslavu jubilea, školenie, konferencie,  
tanečnú zábavu, výstavu a iné. 
• usporiadanie osláv menšieho charakteru, ako je rodinná oslava, kar a pod. 20 €  
• usporiadanie svadobnej hostiny, plesu  65 €  
Sadzobník poplatkov je v prílohe č. 1 tohto VZN 

4.2 Poplatok za prenájom vybavenia Kultúrneho domu. 
Poplatok za sálu KD sa platí za prepožičanie vybavenia – nábytku, kuchynského vybavenia 
a jedálenského inventára.  Sadzobník poplatkov je v prílohe č. 2 tohto VZN. 

4.3 4.3 Poplatok za dlhodobý prenájom priestorov vo vlastníctve obce 
4.3.1 Sadzba poplatku: 

1. Výška nájomného za  prenájom nebytových priestorov: 
• za  kancelárske priestory 15 € 
• za výrobné priestory  10 € 
• za skladovacie priestory 10 € 
• za ostatné priestory    7 € 

2. Výška nájomného za prenájom pozemkov: 
• za 1 m2  pozemok na podnikanie  1 € 
• za 1 m2  pozemok na poľnohospodársku činnosť  0,1 € 
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4.4 Poplatok za vyhlásenie v MR a uverejnenie oznamu v obecnej televízii 
4.4.1 sadzba poplatku: 

1. za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 1,5 € za jedno vyhlásenie  
2. za uverejnenie oznamu v obecnej televízií je 1,5 € na jeden deň  

4.4.2 poplatok je splatný pred začiatkom relácie, v deň uverejnenie a oznamu. 

4.5 Poplatok za dopravu obecným osobným  automobilom 
4.5.1 sadzba poplatku :       do 100 km    0,4 € za každý začatý kilometer 

nad 100 km  0,3 € za každý začatý kilometer 
stojné              1 € za 1 hod  

4.5.2 poplatok je splatný po vykonaní práce 

4.6 Poplatok za prenájom štiepkovača 
4.6.1 štiepkovač sa dá objednať len s vyškolenou obsluhou 
4.6.2 sadzba poplatku je:  pre občana obce 0 €/ hod 

pre cudzích 12 € / hod 
4.6.3 poplatok je splatný po vykonaní práce 

4.7 Poplatok za prenájom telocvične Základnej školy 
4.7.1 sadzba poplatku: pre domáce kolektívy    5 €/hod.  

pre cudzie kolektívy   10 €/hod.  
4.7.2 poplatok je splatný do 1 dňa po prenájme  

4.8 Poplatok za prenájom tenisového kurtu 
4.8.1 sadzba poplatku za prenájom jedného tenisového kurtu: na jednu hodinu    3 €  

       na jednu sezónu  60 €  
4.8.2 poplatok je splatný do 1 dňa po prenájme  

4.9 Poplatok za informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
4.9.1 sadzba poplatku je:  za 1 A4    0,10 €  

 na 1 súbor    1 €  
4.9.2 poplatok je splatný pred podaním informácie  

čl. 5  Záverečné ustanovenia 

5.1 Ak nebudú poplatky odvedené, zaplatené včas, alebo v správnej výške, obec ich vyrubí 
platobným výmerom, pričom včas nezaplatené /neodvedené/ poplatky zvýši o 50%. 
Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú smerom hore na celé koruny. 

5.2 Poplatník je povinný včas oznámiť OcÚ skutočnosti zakladajúce poplatkovú povinnosť. 

5.3 Nesplnenie tejto povinnosti zakladá zodpovednosť poplatníka za priestupok v zmysle zákona 
č.  372/1990 Zb. s možnosťou sankčného postihu do výšky 100 € - 3 012,60 Sk 

5.4 Táto smernica platí od 8.4.2011  

5.5 Hodnoty uvedené v € sú prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk. 
 
 
 
V Kysaku, dňa 8.4.2011 
 

Ing. Ľubomír Krajňák 
           starosta obce 
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Príloha č. 1  
 
Sadzobník poplatkov za užívanie priestorov Kultúrneho domu. 
 

ID Miestnosť prenájom 
1 Obradná sieň 20 € 
2 Príručná kuchynka 5 € 
3 Spoločenská sála 60 € 
4 Tanečná sála DISCO 20 € 
5 Zasadačka 20 € 
6 Studená kuchyňa 5 € 
7 Kuchyňa 5 € 

Cena prenájmu pre cudzích občanov sa zvyšuje o  25%.  
 
Príloha č. 2  
 
Sadzobník poplatkov za užívanie vybavenia Kultúrneho domu. 
 
 

ID položka výpožičné 
1 Džbán 0,33 € 
2 Hrniec 0,33 € 
3 Košík 0,03 € 
4 Lyžica 0,03 € 
5 Lyžička 0,02 € 
6 Misa kompótová 0,03 € 
7 Misa oválna 0,08 € 
8 Podnos 0,03 € 
9 Naberačka malá 0,07 € 
10 Naberačka veľká 0,10 € 
11 Nôž 0,03 € 
12 Ovocná misa 0,10 € 
13 Pekáč malý 0,17 € 
14 Pekáč veľký 0,33 € 
15 Podšálka 0,03 € 
16 Pohár 1 dcl 0,05 € 
17 Pohár 2 dcl 0,05 € 
18 Pohár na stopke (vínový) 0,08 € 
19 Šálka na kávu 0,05 € 
20 Svietnik 0,03 € 
21 Štamperlík 0,03 € 
22 Tanier dezertný 0,03 € 
23 Tanier hlboký 0,05 € 
24 Tanier plytký 0,05 € 
25 Tácka 0,03 € 
26 Vidlička 0,03 € 
27 Stôl veľký 0,66 € 
28 Stôl malý 0,66 € 
29 Stolička 0,33 € 
30 Kastról 0,33 € 
31 Okrúhla misa 0,17 € 
32 Pohár na alkohol 0,03 € 
34 Polievková misa 0,03 € 
35 Obrusy 0,33 € 

 
 


