Smernica o poplatkoch za poskytované úkony a služby
Obcou Klenov
Obecné zastupiteľstvo na základe § 11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva Smernicu o poplatkoch za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou.

článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Smernica o poplatkoch za poskytované služby a úkony vykonávané obcou (ďalej iba
Smernica) upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, spôsob a výšku úhrady.
2. Služby a úkony sú vykonávané obcou Klenov prostredníctvom Obecného úradu Klenov.
3.Výška poplatkov je uvedená v čl. 6 Smernice.

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 byt' úplne alebo z časti 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 byt' 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: SK36 5600 0000 0088 3244 6001
b) 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 Smernica neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa primerané ustanovenia OZ.
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článok 6
Výška poplatkov
A. úkony a služby poskytované Obcou Klenov
Hlásenie v miestnom rozhlase
4,00 €
Kopírovacie práce, tlač z USB kľúča
0,10 €/1 strana
Úkony, resp. konania spojené s vyjadrením Obce Klenov, resp. povolenia,
5,00 €
záväzné stanoviská, potvrdenia pod. nezahrnutých v sadzobníku zákona
o správnych poplatkoch
Zverejnenie hrobového miesta na stránke www.pohrebiskasr.sk
10,00 €
Pridelenie registračnej známky pre psa, strata registračnej známky
2,00 €
Webová stránka – komerčná inzercia (podnikatelia)
2,00 €/1mesiac

B. prenájom miestností, zariadenia a techniky
Podmienka prenájmu:
- žiadateľ o prenájom musí mať voči obci splnené všetky finančné záväzky
Kultúrny dom (ďalej len KD)
a) občania s trvalým pobytom
b) občania s netrvalým resp. prechodným pobytom
c) právnické osoby
Upratovanie priestorov KD (pokiaľ si upratovanie nezabezpečí nájomca)

40,00 €/ deň
70,00 €/ deň
7,00 €/1hodina
20,00 €

Priestory po spoločenskom, kultúrnom podujatí budú odovzdané prenajímateľovi do 15:00
hodiny nasledujúceho dňa.
Obecný inventár
Dlhý drevený stôl
Dlhá drevená lavica
Veľký prístrešok (stan)
Obrusy
Odpadová kuka nádoba 110l/120l
(občan s trvalým pobytom v obci Klenov)
Odpadová kuka nádoba 110l/120l
(občan s netrvalým resp. prechodným pobytom v obci Klenov)

v cene
nákupu/5rokov

Hospodárska technika
Hliníkový rebrík
Miešačka
Motorová píla (HQ)
Elektrická píla (cirkulár)
Veľký prístrešok (stan)

1,00 €/deň
5,00 €/deň
5,00 €/deň
5,00 €/ deň
10,00 €/ deň

3,00 €/deň
2,00€/deň
10,00 €/deň
1,00 €/1kus
17,00€/5rokov

Za stratu a poškodenie prenajatej veci, prípadne poškodenie priestorov kultúrneho
domu, nájomca v plnej výške hradí náklady za vzniknutú škodu.
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článok 7
Záverečné ustanovenie
1. Smernica bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 20.10.2022, uznesením č. 20/2022.
2. Obecné zastupiteľstvo ruší Smernicu o poplatkoch za úkony a služby poskytované obcou
Klenov schválenú dňa 5.11.2015
3. Sadzobník nadobúda platnosť od 01.11.2022
Bogdaňová Kamila
starostka obce
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