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SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY 

POSKYTOVANÉ OBCOU LIPNÍKY  
(smernica)   

 

 

 

Názov a sídlo organizácie:   Obec Lipníky,  Lipníky 100, 082 12 

 

, 

 

 

Číslo vnútorného predpisu:   1/2016 

Vypracoval:   Vidumská K. 

Schválené uznesením OcZ č.    116/2016    

 

 
Schválené dňa:   06.04.2016   

Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu:   24.03.2016 

Účinnosť vnútorného predpisu od:   dňom schválenia 

Ruší sa vnútorný predpis:     -    

Prílohy:    - 
                                                               

 

 

 

 

Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento vnútorný predpis upravuje  úhrady za úkony a služby poskytované Obcou 

Lipníky, Obecným úradom. 

2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala podnet na spoplatnený 

úkon alebo spoplatnenú službu. 

 

 

 

Článok II.  

SPLATNOSŤ A ÚHRADA CENY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY 

 

1. Úhrady za poskytnuté služby Obcou Lipníky sa platia v mene Euro v hotovosti oproti 

potvrdeniu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade v Lipníkoch, prevodom na bankový 

účet č. IBAN: SK25 0200 0000 0000 2982 4572, BIC: SUBASKBX.  

2. Úhrady sa platia bez vyrubenia a sú príjmom rozpočtu Obce Lipníky. 

3. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch rozhodnúť o znížení úhrady 

/poplatku/ za poskytnuté služby obcou Lipníky (najmä v sociálnych prípadoch a pod.). 

Úhrada /poplatok/ nesmie však znížiť o viac ako 50 %.  

 

 

Článok III.  

 SADZOBNÍK ÚHRAD 

 

1.   Za prenájom kultúrneho domu 

 

a) za prenájom kultúrneho domu nad 6 hodín na svadbu alebo inú rodinnú udalosť 

usporiadanú občanmi s trvalým pobytom v obci Lipníky:   30 Eur + refundácia 

nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn 
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b) za prenájom kultúrneho domu nad 6 hodín na svadbu alebo inú rodinnú udalosť 

usporiadanú občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky:  100 Eur + refundácia 

nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn 

c) za prenájom kultúrneho domu do 6 hodín na ostatné účely (svadba je mimo kultúrneho 

domu, výročie svadby, krstiny, narodeniny, rodinná udalosť a pod.) pre občanov             

s trvalým pobytom v obci Lipníky:     15 Eur + refundácia nákladov za spotrebovanú 

elektrickú energiu a plyn  

d) za prenájom kultúrneho domu do 6 hodín na ostatné účely (svadba je mimo kultúrneho 

domu, výročie svadby, krstiny, narodeniny, rodinná udalosť a pod.) pre občanov, ktorí 

nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky a pre právnické a fyzické osoby (podnikatelia):     

50 Eur + refundácia nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn  

 

e) za prenájom kultúrneho domu Evanjelickej cirkvi Lipníky, a. v., Nemcovce na 

uskutočnenie  bohoslužieb:    200 Eur/ ročne + refundácia nákladov za spotrebovanú 

elektrickú energiu a plyn 

 

f) prenájom kultúrneho domu na predajné a iné zárobkové akcie:  200 EUR/deň + 

refundácia nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn 

 

g) za prenájom kultúrneho domu občanmi s trvalým pobytom v obci Lipníky na pohrebnú 

hostinu (kar):    bez poplatku 

 

h) za prenájom kultúrneho domu občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky na 

pohrebnú hostinu (kar):     50 Eur + refundácia nákladov za spotrebovanú elektrickú 

energiu a plyn  

 

i) za prenájom kultúrneho domu na iné účely ako je vyššie uvedené (predvolebný míting a 

pod.):       30 Eur + refundácia nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a plyn 

 

j) za prenájom kultúrneho domu na tanečnú zábavu (diskotéku):  50 Eur 

 Tanečná zábava (diskotéka) sa môže povoliť iba organizáciám a subjektom 

pôsobiacim v obci Lipníky. 

    Prenájom kultúrneho domu na usporiadanie tanečnej zábavy (diskotéky) 

občanmi s trvalým pobytom v obci Lipníky a občanmi s trvalým pobytom mimo 

obce Lipníky sa neposkytuje. 

 

              

2.   Za prenájom miestnosti „Klub mladých“ v kultúrnom dome 

 a) občanmi s trvalým pobytom v obci Lipníky:   ...............................................  2 Eur/hod. 

 b) občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky:  ....................................  5 Eur/hod.  

 

 

3.   Za prenájom stolov a stoličiek 

 
a)   prenájom stoličiek občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci Lipníky: ........ 0,20 Eur/deň/ 1ks 

b)    prenájom stoličiek občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky, právnickými a   

       fyzickými osobami (podnikateľmi):   ........................................................... 0,50 Eur/ deň/ 1ks 

c)    prenájom stolov občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci Lipníky: ..........  0,30 Eur/ deň/ 1ks 
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d)    prenájom stolov občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky, právnickými a fyzickými  

       osobami (podnikateľmi):  .............................................................................  1,00 Eur/ deň/ 1ks 

e)    prenájom stola od pivnej súpravy občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci Lipníky: ..............                 

       ......................................................................................................................... 0,30 Eur/deň/ 1ks 

f)    prenájom stola od pivnej súpravy občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky,  

       právnickými a fyzickými osobami (podnikateľmi):  .....................................  0,60 Eur/deň/1 ks 

g)   prenájom lavice od pivnej súpravy občanmi, ktorí majú trvalý pobyt v obci Lipníky:    ..........              

       ......................................................................................................................... 0,30 Eur/deň/ 1ks 

h)   prenájom lavice od pivnej súpravy občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky,  

       právnickými a fyzickými osobami (podnikateľmi): .....................................   0,60 Eur/deň/ 1ks 

i)    Od nájomného za prenájom stolov a stoličiek, lavíc a stola pivných súprav sú oslobodení   

      občania s trvalým pobytom v obci Lipníky pri úmrtí rodinných príslušníkov a náboženské      

      spoločnosti pri slávnostných obradoch. 

 

 

4.   Za prenájom riadu kuchyne kultúrneho domu 

 

4.1. Výška nájomného za : 
        a) prenájom riadov do 30 osôb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky: …........ 5 Eur 

         b) prenájom riadov do 60 osôb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky: ….......  8 Eur 

         c) prenájom riadov do 90 osôb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky: …...... 11 Eur 

         d) prenájom riadov do 120 osôb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky: ..….. 15 Eur 

         e) pre podnikateľské subjekty a občanov s trvalým pobytom mimo obce Lipníky sa úhrady  

             uvedené v § 3 ods. 4. bod 4.1. písm. a) – d) zvyšujú o 100 %., 

 

4.2. Náhrada škôd strateného a poškodeného riadu 

       Pri strate a poškodení riadov je nájomca povinný dodať identický kus alebo uhradiť   

       poplatok vo výške 0,50 Eur/ks strateného alebo poškodeného riadu. 

 

 

5.    Za prenájom obrusov: 

    0,50 Eur/ ks 

 

                Pri strate a poškodení obrusu je nájomca povinný uhradiť poplatok vo výške  

                5,00 Eur/ks strateného alebo poškodeného riadu.  

 

6.   Za prenájom Domu smútku 

a)    pre občanov s trvalým pobytom v obci Lipníky:  20 Eur + refundácia nákladov za 

spotrebovanú elektrickú energiu, usporiadateľ pohrebu je povinný vykonať 

upratanie priestorov Domu smútku 

 

b)    pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky: 40 Eur + refundácia 

nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu, usporiadateľ pohrebu je povinný 

vykonať upratanie priestorov Domu smútku. 

 

7.   Poplatok za zverejnenie oznamov v miestnom rozhlase 

a)    vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase - podnikateľské subjekty, a občania, ktorí 

nemajú trvalý pobyt v obci Lipníky, politické strany a hnutia ................  5,– Eur 

b)    vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase pre občanov obce ...................  bez poplatku 
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c)    vyhlásenie oznamu o úmrtí …..................................................................  bez poplatku 

d)    vyhlásenie oznamu – neziskové organizácie na území obce …...............  bez poplatku 

 

 

8.   Poplatok za kopírovanie 

        a)   kopírovanie A4 jednostranne …....................................................................... 0,10 Eur 

        b)   kopírovanie A4 obojstranne …......................................................................... 0,15 Eur 

 

 

9.   Poplatok za tlač 

             formát A4 jednostranne …................................................................................. 0,20 Eur    

 

 

10.   Smetné nádoby  

             a) životnosť 110 l,  120 l smetnej nádoby sa stanovuje na dobu 10 rokov 

             b) výmena smetnej nádoby po dobe životnosti, t. j. po 10 rokoch – zdarma 

             c) výmena smetnej nádoby v lehote menej ako 10 rokov – poplatok v plnej výške  

                 nákupnej ceny smetnej nádoby 

             d) Dve smetné nádoby môže mať domácnosť s počtom osôb 6 a viac. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento vnútorný predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha    

aktualizácii podľa potrieb. 

2. Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Pankuch 

  starosta obce 

          v. r.  

 


