
 

„ Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom  

a právnickým osobám pre rok 2023“ 

 

 
Mesačné poplatky za parkovanie vozidiel mimo určeného miesta na parkovanie na 

verejnom priestranstve 
a) Fyzická osoba  osobné auto                                2,00 € 

                                      nákladné auto                             3,00 € 

                                     parkovanie po 22.hod.                       13,50 € 

b) Právnická osoba nákladné  auto nad 3,5 t a autobus           33,50 € 

 

Hlásenie v miestnom rozhlase - bežné správy                          2,00 € 

                                     - smútočná správa                         --- 

 

             Vyhotovenie fotokópie             l strana                                     0,20 € 

 

             Prenájom zasadacej miestnosti v budove OcÚ 1/hod.           7,00 €   
        ( oslobodenie pre spoločenské organizácie a politické strany) 

 

Prenájom kultúrneho domu, poplatok je stanovený za 1 akciu 
                                                                                prenájom priestorov        upratovanie 
veľká sála, chodba, WC                                                    150,00 €                   20,00 € /akcia 

+ za čistenie obrusov podľa vydaných kusov a cenníka čistiarne a práčovne 

   

malá sála, WC                                                                     50,00 €            15,00 € /akcia 

+ za čistenie obrusov podľa vydaných kusov a cenníka čistiarne a práčovne 

            
                   svadobná hostina, ak je aspoň jeden zo snúbencov 

                   občan s trvalým pobytom v obci                                     150,00 €              35,00€ /akcia 

 

svadobná hostina, ak nie je ani jeden zo snúbencov občan s trvalým pobytom v obci                                       

 

      350,00 €            100,00€ /akcia 

 

 kar, ak zomrelý nebol občanom s trvalým pobytom v obci  50,00€              podľa priestorov 

                   + za čistenie obrusov podľa vydaných kusov a cenníka čistiarne a práčovne 

                    

                   kar, ak zomrelý bol občanom s trvalým pobytom v obci       0,00€                podľa priestorov 

                   +  za čistenie obrusov  podľa vydaných kusov a cenníka čistiarne a práčovne 

 

Prenájom kultúrneho domu na komerčné účely 1/deň      350,00 €              100,00€ /akcia         

K tomu záloha vopred na možné škody                            200,00 €       

           (pri bezškodovom  priebehu akcie sa záloha vráti) 

 

Prepožičanie hrobového miesta na 20 rokov 

                  jednohrob                       15,00 €          miesto v urnovom priestore     15,00 € 

           dvojhrob                        30,00 €          likvidácia hrobu-uloženie kameňa    15,00 € 

                  trojhrob                          45,00 € 

                  detský hrob                      6,50 € 

 



Údržba cintorína ročný poplatok 

Detský hrob, jednohrob, urnové miesto          2,00 € 

           Dvojhrob                                                         3,50 € 

                  Trojhrob                                                           5,00 € 

 

Skládka stavebného materiálu na verejnom priestranstve bez súhlasu obce  

1 deň/1 m 2                                                              1,00€ 

 

Umiestnenie reklamy 1 deň/1 m 2                   0,20 € 

 

Predajné stánky na verejnom priestore - denný poplatok  13,00 €/1 stánok do 40 m2 

 Zdarma pre občanov s trvalým pobytom v obci na predaj poľnohospodárskych prebytkov. 

 

Trhový deň streda,  v sobotu sa môže na Námestí Oslobodenia predávať len  ovocie,  

zelenina, kvety, občerstvenie. Textil, obuv, drogéria a pod. sa zo sobotného predaja vylučujú. 

 

Poplatok za prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve obce 

1 m 2/ročne  v rozpätí                             12,00 – 166,00 € 
(vždy len na základe uznesenia OcZ) 

 

Stočné – podľa rozhodnutia o cene od úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

- fyzické osoby                                                     1m3    1,20 € 

                            - právnické osoby a iné podnikateľské subjekty  1m3   2,40 € 
 

Vývoz odpadových vôd vozidlom obce 

Fyzické osoby, domácnosť   l vývoz                          12,50 € 

Výrobné a podnikateľské objekty                               25,00 € 

 

Využitie Domu smútku pri pohrebných obradoch         20,00 €/1 obrad 

 

Náhradná známka pre psa pri jej strate                        1,00 € 

 

 

 

 

 

Andrej D v o r a n   v.r.  

   starosta obce 

 

 

 

 

Zverejnené : 29.11.2022 

Prerokované na zasadaní OcZ  dňa : 14.12.2022 

 

Schválené Uznesením číslo 15/15/2/2022 zo dňa 14.12.2022  

 

 

Účinnosť od: 01.01.2023  

 


