OBEC BATIZOVCE
Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
OcZ na základe § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou.
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou (ďalej len Sadzobník)
upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, spôsob a výšku úhrady.
2. Služby a úkony sú vykonávané obcou Batizovce prostredníctvom OcÚ Batizovce.
3. Výška poplatkov je uvedená v Čl. 6 Sadzobníka.
Článok 2
DOHODA O CENE
1. Dohoda o cene je dohodou o výške ceny a vznikne tým, že žiadateľ súhlasí s uvedenou
cenou, alebo tým, že požadovanú cenu zaplatí.
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie,
prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a úkonov obce.
Článok 3
ZMLUVNÝ VZŤAH
1. Sadzobník je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho
zákonníka ( ďalej OZ).
2. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb a vykonania úkonu zo strany obce
nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje ústna dohoda o úhrade ceny
za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon.
Článok 4
SPLATNOSŤ CENY
1. Cena za poskytovanú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím služby alebo
vykonaním úkonu.
2. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a) prevodným príkazom na účet obce IBAN: SK 54 0200 0000 0000 2562 3562
b) poštovou poukážkou
c) platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade.
3. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 5
SPOLOČNÉ USTANOVENIE
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov v zmysle Sadzobníka sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak Sadzobník neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa primerané ustanovenia OZ.
3. Za poskytnuté služby sa nepožaduje poplatok od rozpočtových organizácií obce.

Článok 6
VÝŠKA POPLATKOV
Položka č. 1
Za reláciu v miestnom rozhlase:
a) životné jubileum
b) oznam
c) reklama

5,00 €
5,00 €
5,00 €

Za oznam v miestnom infokanáli:
a) oznam: 1. deň
za každý ďalší deň
b) reklama: 1. deň
za každý ďalší deň

2,00 € / 1 snímok
0,30 € / 1 snímok
3,00 € / 1 snímok
0,50 € / 1 snímok

Položka č. 2
Za prenájom hnuteľného majetku:
a) prenájom prívesného vozíka vo vlastníctve obce
b) drobné prepravné služby kolesovým traktorom (vrátane vodiča)
v k.ú. obce Batizovce (v prípade použitia mimo
katastra obce Batizovce – len po konzultácii s vedením obce)
Položka č. 3
Za služby poskytované obecnou knižnicou
a) ročný čitateľský poplatok: deti, žiaci, študenti
dospelí
V prípade nedodržania čitateľského poriadku:
b) poplatky za upomienky: 1. upomienka
2. upomienka
3. upomienka
Položka č. 4
Kopírovacie práce farba čiernobiela
a) A4 jednostranne
b) A4 obojstranne
c) A3 jednostranne
d) A3 obojstranne
Položka č. 5
Prenájom sály kultúrneho domu
výška úhrady podľa druhu organizovaných akcií:
a) komerčné akcie, koncerty, svadba, stužková a pod.
b) servis (prípravné dni pred a po akcii)
c) kar
d) diskotéka
e) rodinná oslava
f) predajná akcia

5,00 € / hod.
10,00 € / hod.

1,00 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €
4,00 €
0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €

100,00 € / deň
20,00 € / deň
30,00 € / deň
150,00 € / deň
50,00 € / deň
70,00 € / deň

Vo vykurovacom období sa k jednotlivým cenám pripočíta cena za energie vo výške
30,00 €/deň.

Prenájom prístavku sály kultúrneho domu
výška úhrady

20,00 € / deň

Vo vykurovacom období sa pripočíta cena za energie vo výške 30,00 €/deň.
Akcie organizované obcou a jej rozpočtovými organizáciami sú od poplatku oslobodené.
Organizácie, ktoré spolupracujú s obcou majú nárok na bezplatný prenájom sály kultúrneho
domu 1 x ročne.
Položka č. 6
Prenájom trampolíny
celodenný prenájom

20,00 €

Položka č. 7
Prenájom multifunkčného ihriska
kolektívne hry
tenis
korčuľovanie
Prenájom multifunkčného ihriska s osvetlením
kolektívne hry
tenis
Zapožičanie športového náradia

4,00 € / hod.
2,00 € / hod.
bez poplatku
5,00 € / hod.
3,00 € / hod.
1,00 €

Turnaje a tréningy organizované obcou a jej rozpočtovými organizáciami sú od poplatku
oslobodené.
Položka č. 8
Prenájom bytu

40,00 € / noc

Položka č. 9
Za odoslanie správy prostredníctvom vyrozumievacieho
systému FLORIÁN

3,00 € / správa

Položka č. 10
Pri osvedčení podpisu na listine alebo na jej rovnopise poplatok podľa Položky 3 Sadzobníka
správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov sa poplatok zvýši o 100% v prípade úkonu mimo úradnej miestnosti
a mimo úradných hodín.
Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Sadzobník schválilo OcZ uzn. č. 565/2022 dňa 26.10.2022.
2. OcZ ruší Sadzobník schválený uzn. č. 465/2022 dňa 02.02. 2022.
3. Sadzobník nadobúda platnosť od 01.11. 2022

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce

