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Sadzobník poplatkov   
 

Sadzobník poplatkov Kultúrneho domu v Kanianke na ul. Stará cesta 

 

Poplatok pri  celodennom nekomerčnom využití (svadby, jubileá, oslavy, tanečné 

zábavy, prezentácia umeleckých diel, celodenné podujatia)  bez zisku 

40 €/deň + energie podľa 

odpočtu 

Poplatok pri celodennom komerčnom využití (prezentácia alebo poskytovanie 

tovarov, prác alebo služieb za ďalšiu úhradu) 

60 €/deň energie podľa 

odpočtu 

Poplatok pri nekomerčnom využití, alebo pre neziskové organizácie (schôdze, 

zhromaždenia, zasadnutia, prednášková činnosť, kary, cvičenia, iné neziskové 

podujatia)  

5 €/hodinu energie podľa 

odpočtu 

Poplatok pri komerčnom využití (poskytovanie tovarov, prác alebo služieb za 

ďalšiu úhradu ako napr. predaje, prezentácie tovarov, prác a služieb či iné 

komerčné podujatia) 

7 €/hodinu energie podľa 

odpočtu 

Príplatok za použitie podkrovia (iba v prípade celodenného prenájmu KD) 7 €/deň 

Poplatok za použitie samostatných miestností v prístavbe (možnosť započítať 

poplatok bez energií s činnosťou kultúrnych súborov) 

12 €/m
2
 a rok + energie 

podľa odpočtu 

Poplatok pri celodennom využití  31.12. kalendárneho roka  60 €/deň + energie podľa 

odpočtu 

 

Sadzobník poplatkov Klubu dôchodcov v Kanianke na ul. Nová 

 

Poplatok pri  nekomerčnom využití (svadby, jubileá, oslavy, kary, tanečné zábavy, 

cvičenia, prezentácia umeleckých diel, celodenné podujatia)  bez zisku 

40 €/deň  s energiami 

Poplatok pri komerčnom využití (prezentácia alebo poskytovanie tovarov, prác 

alebo služieb za ďalšiu úhradu) 

55 €/deň  s energiami 

Poplatok pri nekomerčnom využití, alebo pre neziskové organizácie (schôdze, 

zhromaždenia, zasadnutia, prednášková činnosť, iné neziskové podujatia)  

6 €/hodinu s energiami 

Poplatok pri komerčnom využití (poskytovanie tovarov, prác alebo služieb za 

ďalšiu úhradu ako napr. predaje, prezentácie tovarov, prác a služieb či iné 

komerčné podujatia) 

8 €/hodinu s energiami 

Organizovaným a registrovaným organizáciám dôchodcov a telesne postihnutých sa 

poplatok započítava s transferom poskytnutým obcou v zmluvnom rozsahu 27 hod. 

týždenne 

 6 €/hodinu s energiami 

Poplatok pri celodennom využití  31.12. kalendárneho roka  60 €/deň s energiami 

 

 

 

 

- Náklady na vodné a stočné, ohrev teplej úžitkovej vody, ústredné kúrenie a elektrickú energiu sú 

vedené ako energie; 

- Pri podpise zmluvy sa do pokladne OcÚ skladá finančná zábezpeka, o čom sa vystaví  

pokladničný daňový doklad. Po odovzdaní predmetu zmluvy sa záloha zúčtuje podľa skutočnosti 

a prípadný finančný rozdiel sa vráti, alebo doplatí; 

- Pri celodennom poplatku sa finančná zábezpeka skladá v sume 80 €, prípadne v sume 

zodpovedajúcej 80 € x násobok  zazmluvnených dní do pokladne OcÚ; 

- Pri hodinových sadzbách poplatku sa finančná zábezpeka skladá v sume 50 € za zazmluvnené  

hodiny v rámci jedného dňa; 

- Objednávky s termínmi sa spravidla realizujú  aspoň 2 dni vopred spolu so zložením finančnej 

zábezpeky a podpísaním zmluvy;  

- Evidencia poplatníkov pre jednotlivé priestory sa zapisuje v poradí podľa preukázania zloženia 

finančnej zábezpeky (meno, priezvisko, adresa, plnoletosť, určený priestor, dátum rezervácie, 

počet rezervovaných hodín alebo dní, zložená zábezpeka). Nepodpísanie zmluvy, alebo nezloženie 

finančnej zábezpeky nezakladá nárok na poskytnutie priestorov; 

- V prípade odstúpenia od zmluvy, alebo nepoužitia predmetu zmluvy uhradí poplatník zmluvnú 

pokutu v sume zodpovedajúcej 1/3 z celkového poplatku (sadzba poplatku x rezervované hodiny : 

3) a prípadné náklady na prevádzku alebo energie, pokiaľ boli minuté v súvislosti s uzavretou 
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zmluvou; V prípadoch zvláštneho zreteľa môže starosta obce rozhodnúť o odpustení či znížení 

zmluvnej pokuty; 

- V prípade neodovzdania predmetu zmluvy v termíne uvedenom v zmluve sa poplatok  zvyšuje za 

každú začatú hodinu o 20%; 

- Zmluvnú pokutu, poplatok a zvýšený poplatok je možné z dôvodu porušenia zmluvy započítať do 

výšky finančnej zábezpeky, rovnako ako náklady na energie, či škody spôsobené na majetku obce; 

tým nie sú dotknuté práva obce na uplatnenie náhrady ďalších škôd; 

- V prípade ak finančná zábezpeka nepokrýva výšku vypočítaného poplatku, ostatné náklady, škody 

či iné ujmy je poplatník povinný vzniknutý finančný rozdiel dorovnať v obcou stanovenej sume 

a termíne uvedenom vo vyúčtovaní; 

- V prípade, že neskorým odovzdaním predmetu zmluvy, alebo iným zavinením na strane 

poplatníka spôsobí tento ujmu inému poplatníkovi, ktorý zložil finančnú zábezpeku za ten istý 

predmet zmluvy, alebo spôsobí ujmu obci, zodpovedá takýto poplatník za vzniknutú ujmu; 

- Pri hodinových sadzbách poplatkov je možné zmluvu uzavrieť pre Kultúrny dom najviac na 7 

hodín, pre Klubu dôchodcov najviac na 6 hodín, pričom poplatky sa realizujú v stanovených 

sumách podľa typu akcie (komerčná/nekomerčná) za každú začatú hodinu;  

- Pri celodenných poplatkoch sa zmluva uzatvára pre Kultúrny dom na dobu v trvaní od 8 –mych  

do 24 hodín, pre Klub dôchodcov na dobu  v trvaní od 7-mych do 24 hodín; Predmet zmluvy je 

poplatník povinný odovzdať najneskôr do 9
00

 hod. nasledujúceho dňa  po kalendárnom dni pre 

ktorý bol  zazmluvnený; 

- Pri prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy (iba Kultúrny dom) určený pracovník obce spoločne 

s poplatníkom odpíšu počiatočné a konečné stavy energií, skontrolujú stav predmetu zmluvy 

najmä závažné nedostatky a poškodenia, prípadne kompletnosť vybavenia predmetmi 

a hnuteľným majetkom o čom spíšu záznam do zmluvy; 

- Vyúčtovanie finančnej zábezpeky bude vykonané prostredníctvom pokladne OcÚ na základe 

skutočného stavu; 

- Poplatok a spotreba energií sa začínajú napočítavať okamžikom odovzdania predmetu zmluvy 

(kľúčov od predmetu zmluvy) do užívania poplatníka a to aj v prípade uskladnenia vlastných 

predmetov poplatníka, prípravy miestností, hotovenia pokrmov, skúšok a podobne; 

- Obec si vyhradzuje právo rezervácie termínov, respektíve odmietnutia uzavretia zmluvy; 

- Vo výnimočných a opodstatnených prípadoch môže obec odstúpiť od zmluvy bez nároku 

poplatníka na akúkoľvek náhradu s výnimkou zloženej finančnej zábezpeky, ktorá sa v takomto 

prípade poplatníkovi vráti; 

- Pri uzatváraní zmlúv a rozpise termínov sa prihliada na ekonomické a verejnoprospešné záujmy 

obce a jej úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia legislatívnych a celospoločenských povinností; 

- Bližšie podmienky sú upravené v príslušnej zmluve; 

 

Poplatok za užívanie garáže v požiarnej zbrojnici 

- 6 € za každú začatú hodinu s osvetlením a teplom 

Podmienky: poplatník použije polovicu časti garáže s montážnou jamou, za podmienky, že v danom 

čase túto časť garáže nevyužíva dobrovoľný hasičský zbor a že nebude obmedzená akcieschopnosť 

hasičského zboru. V cene je započítané teplo na ohrev a osvetlenie. Poplatník miestnosť uvedie do 

pôvodného stavu a poupratuje, na vlastné náklady odstráni prípadný odpad. V cene nie je zahrnutá 

elektrická energia. Poplatník zodpovedá za všetky prípadné škody. Užívanie garáže bude realizované 

za súčinnosti vedenia DHZ. 

 

Poplatok za užívanie priestorov  v požiarnej zbrojnici 

- 7 €/m
2
 a rok  bez energií pre nekomerčné využívanie 

- 12 €/m
2
 a rok  bez energií pre  komerčné využívanie 

 

Poplatok za užívanie priestorov  v objekte materskej školy 

- 7 €/m
2
 a rok  bez energií pre nekomerčné využívanie 

- 12 €/m
2
 a rok  bez energií pre  komerčné využívanie 

- využívanie priestorov MŠ pre športovo-výchovnú činnosť podlieha vypracovaniu samostatnej 

zmluvy s obcou 
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Poplatok za hlásenie v MR  

 -    poplatok za 1 hlásenie 2,00 €  

-     poplatok za spracovanie a vyhlásenie jubilejnej relácie 8,50 €  

-     poplatok vyhlásenie prinesenej vyhotovenej jubilejnej relácie 3,00 €  

-     smútočné relácie sa nespoplatňujú 

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka (správny poplatok)  
-    do 15 rokov – zdarma  

-    ročný RL 6,50 €  

-    trojročný RL 16,50 € 

-    povolenie pre člena rybárskeho zväzu za vjazd motocyklom k priehrade 3,00 € 

Poplatok za označenie psa  
-    za vydanie známky pre psa 1,00 € 

Poplatok pri stavebných úpravách bytu  
-   stavebné úpravy bytu – statický posudok 10,00 € 

Poplatok za tabuľku označenia rodinného domu  
-    za tabuľku orientačného čísla domu 2,00 €  

-    za tabuľku súpisného čísla domu 2,00 € 

Poplatok za odchyt túlavého psa  

-    odchyt psa 10,00 €  

-    zabezpečenie a strava na 1 deň 2,00 € 

Poplatok náhrad za sprístupnenie informácií  
-    fotokópia jednej strany listu formátu A4 0,10 €  

-    fotokópia obojstranne formátu A4 0,20 €  

-    kópia jednej strany listu formátu A3 0,20 €  

-    fotokópia obojstranne formátu A3 0,40 €  

-    za 1 ks diskety ,CD 1,00 € 

-    obálka formátu A6 0,01 € 

-    obálka formátu A5 0,03 € 

-    obálka formátu A4 0,06 € 

Poštovné podľa aktuálneho cenníka 

Poplatok za použitie obradnej miestnosti  

-    poplatok za použitie obradnej miestnosti pre občanov,  

     ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Kanianka 33,00 €  

 

Poplatok za použitie motorového vozidla 

-    poplatok za použitie obecného motorového 

     vozidla PIAGGIO 0,50 €/ 1 km jazdy 

Poplatok za smetnú nádobu pred uplynutím 

doby životnosti 10 rokov za cenu obstarávacích  

nákladov 

 

Poplatok za požičanie veľkoobjemového kontajnera (8 m
3
) bez dopravy  

- 1,50 €/deň 


