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OBEC  KURIMA 
 
Interný predpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smernica o poplatkoch obce 
 
 

Interný predpis č. 5 /2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov    Smernica o poplatkoch obce Kurima 
 
Označenie     Interný predpis č. 5 /2016 
Dátum platnosti    Od. 1.1.2017 
Dátum účinnosti     Od 1.1.2017 
Schválená:     OZ, dňa 9.12.2016     uznesenie č.  10/8 
Meno a podpis starostu   Ján Bartoš 
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Čl. I 
Úvodné ustanovenia  

 

     Táto smernica  poplatkoch obce Kurima bola schválená obecným zastupiteľstvom Obce 
Kurima dňa 9.12.2016 uznesením č. 10/8. 

 
Čl. II 

Poplatky obce 
ČASŤ A 
 

Prenájom nehnuteľného majetku obce – sála KSB, predsála KSB, jedáleň ZŠ   
      poskytnuté  nájom      
  

 
  pre  občanov      

  
 

        
 Zábava, ples     cudzí   200,00€      

 
    domáci   150,00€      

 Svadba     cudzí   140,00€      

 
    domáci   50,00 €      

KAR - sála     cudzí   50,00 €      

  
  domáci   25,00 €      

Posedenie , KAR     cudzí   25,00 €      
- predsála     domáci   15,00 €      
Posedenie - sála KD cudzí   60,00 €      
 - rodinná oslava     domáci   40,00 €      
Posedenie - jedáleň ZŠ            
 - rodinná oslava     domáci   35,00 €      
Svadba - jedáleň ZŠ  domáci   40,00 €      

 
    

   
  

 
  

         - spotreba el. energie  kWh x platná sadzba el.energie v čase uskutočnenia akcie v €, 
- spotreba plynu v m3 x platná sadzba plynu v čase uskutočnenia akcie v €, 
- spotreba vody v m3 x platná sadzba vodného a stočného v čase uskutočnenia akcie v €, 
- zapožičanie riadu z kuchyne KSB počas svadby, plesu sa účtuje vo výške 0,15 €/1 osoba, 
- zapožičanie riadu na kar, resp. rodinnú oslavu sa účtuje vo výške 0,05 €/ 1 osoba, 
- zapožičanie obrusov – 1,00 €/kus. 
ZÁLOHA vo výške 200,00 € 

• Platí sa prenájom sály kultúrneho domu v prípade usporiadania tanečnej zábavy 
 (diskotéky), plesu pri rezervovaní sály 

• Storno poplatok: na vrátenie plnej výšky zálohy je určený na 30 kalendárnych dní 
pred uskutočnením akcie 

• Storno poplatok: pri zrušení akcie menej ako 30 kalendárnych dní pred uskutočnením 
akcie je vo výške prenájmu sály KSB 

Poplatok za neporiadok po tanečnej zábave je 100,00 € 
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ČASŤ B 
 
Prenájom nehnuteľného majetku obce – sály KSB, predsály KSB, zasadačka OU, dom 
nádeje, semináre 

                

  PREDAJ   NÁJOM  

Kultúrny dom/ sála     50,00 €       
Zasadačka – oslavy (len 
domáci)   30,00 €       

Predsála       35,00 €       

Zasadačka - prezentácia 
 

15,00 €       
Dom nádeje ( nájom, správca)   20,00 €/ deň     
 

Pozn.: 
- organizácie v obci môžu využiť kultúrny dom a zasadačky zdarma, uhradia len 
spotrebovanú el. energiu a plyn. 
- ZŠ s MŠ využíva kultúrny dom na koncerty a divadla pre deti ZŠ a MŠ zdarma 
- poskytovanie sály KSB pre uskutočnenie divadelného predstavenia ochotníckych súborov 
zdarma 
- zamestnanci OcÚ a poslanci OZ majú nárok na 50% zľavu z nájmu v uvedených 
priestoroch. Zamestnanci ZŠ majú nárok na 50% zľavu z nájmu v priestoroch školskej 
jedálne. 
 
ČASŤ C 
 
Zapožičanie inventára z obce z kultúrneho domu ( mimo kultúrneho domu) 

 Inventár         Poplatok   

stôl           0,30 €/1 ks   

stolička           0,15 €/ 1 ks   
tanier plytký, hlboký, 
dezertný       0,15 €/ 1 ks   

pohár na kávu, víno, 0,5 a 2 dcl     0,15 €/ 1 ks   
príbor antikorový         0,10 €/ 1ks   

miska, tácka, misa na polievku     0,10 €/ 1ks   
naberačka malá, veľká       0,15 €/ 1ks   

hrnce veľké, malé         0,30 €/ 1ks   

obrus       1,00 €/ 1ks   
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ČASŤ D 
 
Zapožičanie nástrojov, pracovného náradia a strojných zariadení 

Stroje, náradie a pod. Poplatok   

drvička konárov     7,00 €/ 1 deň 

trojdielny rebrík rozkladací 3x10   2,00 €/ 1 deň 
krovinorez     10,00 €/ 1 deň 
bubnová kosačka (vracia sa bez dolievania 
benzínu)   10,00 €/ 1 deň 
miešačka       7,00 €/ 1 deň 

elektrocentrála     5,00 €/ 1 deň 
čerpadlo       4,00 €/ 1 deň 

motorová píla     5,00 €/ 1 deň 

traktor      5,00 €/ 1 prevoz do 2km, nad - 10,00 € 
veľkoobjemový kontajner         
(pre občana vlast. nehnuteľnosť v zastavanom území 
obce)   2,00 €/ 1 deň 
čerpanie a čistenie hasičskou cisternou   25,00 €/ 1 hod. 

stan 5x8   30,00 €/ 1 deň 
stan 3x6       20,00 €/ 1 deň 

pivná súprava     1,00 € za sadu/ 1 deň 
 

ČASŤ E 
 
 
Služby poskytované obecným úradom 

    SLUŽBY         Poplatok 
vyhlásenie v miestnom rozhlase počas pracovnej doby   3,00 €   

vyhlásenie v miestnom rozhlase mimo pracovnej doby   5,00 €   
vyhlásenie v miestnom rozhlase - komerčné      4,00 €   
 (mimo občanov obce Kurima)                 
vyhlásenia , gratulácie         2,00 €   
 vyhlásenie - svadba/   novomanželom       zdarma   
vyhlásenie - rozlúčka so zosnulým       zdarma   
vyhlásenie športových alebo kultúrnych podujatí      zdarma   

pre všetky organizácie so sídlom v obci a akcie iných obcí,    zdarma   
ktoré poskytujú rovnaké služby pre obec Kurima         
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            KOPÍROVANIE       Poplatok 
kopírovanie čierno bielo:       strana A4       0,10 €   

      
strana A4/ 
obojstranné   0,15 €   

      
strana 
A3       0,20 €   

      
strana A3/ 
obojstranné   0,30 €   

Kopírovanie farebné:                        strana A4       0,15 €   

      
strana A4/ 
obojstranné   0,25 €   

      
strana 
A3       0,30 €   

      
strana A3/ 
obojstranné    0,50 €   

 

Sadzobník poplatkov       Poplatok 
poplatok za úkon alebo konanie na obecnom úrade       
(ďalej  len OcÚ ) s vydaním rozhodnutia, povolenia, záväzného     

 
  

stanoviska a vyjadrenia nezahrnutého v sadzobníku zákona    
 

  
o správnych poplatkoch           3,00 €   
poplatok za       
potvrdenie k majetkoprávnym úkonom   10,00 €   
vydanie iných potvrdení nezahrnutých v sadzobníku správnych       
poplatkov           1,50 €   
vydanie osvedčenia SHR         6,50 €   
zmena údajov SHR           2,00 €   
vydanie povolenia k podnikateľskej činnosti na území obce   8,00 €   
vydanie povolenia k otvoreniu podnik.prevádzky na území obce   4,00 €   

 

OSLOBODENIE:  

     Od poplatku sú oslobodené potvrdenia za účasť a usporiadanie pohrebu v obci Kurima, 
potvrdenia vydávané na účely posudzovania príjmov pre poskytovania dávky v hmotnej 
núdzi a potvrdenia vydávané k dedičskému konaniu. 
 
                  
Odoslanie faxu: prvá strana         1,00 €   
                           každá ďalšia strana        0,50 €   
Prepisovanie rukopisov - každá začatá strana     3,00 €   
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INFORMÁCIE Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI         
    LV, informácia o parcele     1,00 €   
    mapka katastra       1,00 €   

 
 

ZVEREJNENIE  INZERCIE         Poplatok 
informačná tabuľa - komerčná inzercia (podnikatelia)   2,00 € /mesačne 
webová stránka - komerčná inzercia (podnikatelia)   2,00 €/ mesačne 
             - občianska inzercia       zdarma    
oznámenie o kultúrnych, divadelných a športových podujatí - plagáty   zdarma    

 
Pozn. 
- poplatok za vyhlásenie je splatný pred samotným hlásením 
- poplatok za vyvesenie inzercie na informačnej tabuli, resp. webovej stránky pred samotným 
zverejnením. 
 

ČASŤ F 
Knižnica – zápis v obecnej knižnici 
 

              ČITATELIA Poplatok 
deti do 15rokov    0,35 €/ rok 

študenti 15-26 rokov   0,50 €/rok 
dospelí     1,00 €/rok 
dôchodcovi a občania ZŤP zdarma   

 

Upomienka  - obecná knižnica 

Prvá upomienka   0,50 €   
Druhá 
upomienka   1,00 €   
Tretia upomienka   2,00 €   
  

 
      

Použitie internetu za každých 1,00 €   
začatých 30 minút       
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Čl. III 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Poplatok sa platí pred poskytnutím služby, len v prípade osobitného zreteľa je možné 

zaplatiť cenu za prenájom (zapožičanie) v splátkach v závislosti na majetkových 
a finančných pomeroch osoby, na základe písomného rozhodnutia starostu obce. 

2. Poplatok sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti, prípadne prevodom 
z účtu na účet obce pred poskytnutím služby (zapožičania, prenájmu).  úhrade do 
pokladnice obecného úradu sa vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom NR SR 
č.431/2002 Z.z.  účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

3. Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške najneskôr do 7 
kalendárnych dní od ukončenia akcie, obec Kurima môže zvýšiť včas nezaplatené 
(neodvedené) poplatky o 50%. 

4. Pri zapožičiavaní inventáru obce a inventára obce z hasičskej zbrojnice sa podpisuje 
Zmluva o nájme hnuteľných vecí (príloha č.1 tejto smernice)s nájomcom. Až po 
podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami (nájomca a prenajímateľom), si 
môže nájomca vyzdvihnúť požadovaný inventár obce. 

5. Pri prenájme priestorov kultúrneho domu a zasadačky sa podpisuje Zmluva o 
poskytnutí priestorov  (príloha č.2 tejto smernice). Až po podpísaní zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami môžu byť priestory odovzdané nájomcovi. 

6. Pri prenájme priestorov na usporiadanie spoločenských podujatí (svadby, plesy, 
rodinné oslavy a pod.) sa priestory poskytnú maximálne 48 hodín pred uskutočnením 
podujatia. Priestory po spoločenských podujatiach budú odovzdané prenajímateľovi 
do 14:00 hod. nasledujúceho dňa. 

7. Inventár obce v kultúrnom dome a hasičskej zbrojnici, stroje a náradia sa požičiavajú 
len občanom Kurimy a tým, čo vlastnia v obci nehnuteľnosť. 

8. V prípade prenájmu nehnuteľného majetku, t.j. sály KSB, klubu a zasadačky hasičskej 
zbrojnice je zimné obdobie definované od 15.10. do 15.4. 

9. Poplatky za hlásenie alebo zverejnenie inzercie sú splatné v hotovosti do pokladne 
obce alebo zálohovou faktúrou na účet obce a sú príjmom rozpočtu obce. 

10. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017. 
11. Prijatím tejto smernice a jej účinnosťou sa ruší predchádzajúce VZN obce č.1/2010 o 

poplatkoch za úkony a služby poskytované obcou Kurima schválená 12.3.2010, 
uzn.č.2, spolu so všetkými prijatými dodatkami. (Dodatok č.1) 

 
 

 
V Kurime dňa 9.12.2016 

Ján Bartoš 
   starosta obce 


