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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení  

neskorších predpisov a s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vydáva smernicu č. 2/2019 o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného 

a nehnuteľného majetku obce a ostatné poplatky obce.  

 

Článok 2 

Predmet a pôsobnosť 

1. Tento vnútorný predpis stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v článku 3 tejto smernice 

výšku úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, za služby 

poskytované zamestnancami obecného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom a ostatné poplatky 

obce. 

2. Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo 

v záujem ktorej je takýto úkon vykonaný. 

 

Článok 3 

Sadzobník  poplatkov 

1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase     2 € 

Od poplatku za vyhlásenie sú oslobodené: 

- oznamy o poruchách na inžinierskych sieťach 

- smútočné oznamy  

- zdravotnícke zariadenia, pošta, cirkev 

- oznamy o konaniach kultúrnych, športových a iných podujatiach, ktoré sú poriadané 

organizáciami pôsobiacimi v obci  

- oznamy o  schôdzkach jednotlivých organizácií  

- oznamy základnej a materskej školy 

- oznamy miestnych predajní v prípadoch zmeny doby predaja alebo uzatvorenia prevádzky 

- straty a nálezy 

 

2. Preprava       

Manipulácia s kontajnerom    2,50 €/jeden úkon 

Likvidácia stavebného odpadu a výkopovej sute 10 €/kontajner 

Preprava      15€ Kameňolom ALAS – obec 

Preprava v obci      15€/1MH 

Práca s nakladačom     30€/1 hodina, každá začatá 1/4 hodina 

       7,50€ (Len pre fyzické osoby) 

 

Stojné traktora/súpravy s vodičom   každá začatá 1/4 hodina – 5€  



 

 

Odhŕňanie snehu právnickým osobám   20€/1 hodina 

Prenájom vibračnej dosky BOOmag 200kg  40€/1 deň  

Prenájom vibračnej dosky BOOmag 200kg  10€/1 hodina 

Prenájom vibračnej dosky 60kg    30€/1 deň 

Prenájom vibračnej dosky 60kg    5€/1 hodina 

 

Služby je možné využívať len občanmi Obce Kamenec pod Vtáčnikom a len v katastrálnom 

území Obce Kamenec pod Vtáčnikom. Služby nie je možné využívať na komerčné 

a podnikateľské účely.    

  

3. Dom rozlúčky        10 € 

 

4. Spoločenský dom 

Veľká + malá sála       50€/deň 

Veľká + malá sála      70€/víkend (pia.,so.,ne.) 

Veľká + malá sála – na komerčné účely (predajné akcie  100€/deň, alebo 20€/hodina 

diskotéky, zábavy)       

Malá sála       25€/deň 

Malá sála – na kar      15€/deň 

Veľká sála – na kar      25€/deň 

Prenájom obrusov (pranie, žehlenie)    0,30€/ks 

 

5. Kultúrny dom 

Kultúrny dom        30€/deň 

Kultúrny dom       50€/víkend (pia.,so.,ne.) 

Kultúrny dom – na komerčné účely (zábavy, diskotéky)  80€/deň, alebo 20€/hodina 

Kultúrny dom – na kar       20€/deň 

K cene prenájmu Spoločenského a Kultúrneho domu sa pripočítavajú ceny energií (voda, plyn, energia) 

podľa aktuálneho cenníka. 

Každý nájomca je povinný prenajaté priestory odovzdať v stave v akom ich prebral. 

 

6. Chatka v Chalmovej 

 

Obdobie Cena za bunku/deň (€) 

1 – 3 dni 4 -7 dní 8 a viac dní 

1.6. – 30.6. 18 16 14 

1.7. – 31.8. 20 18 16 

1.9. – 30.9. 18 16 14 

 

7. Multifunkčné ihrisko  

 

Šport Cena za kurt/ihrisko za hod. v € 

Bez umelého osvetlenia S umelým osvetlením 

Tenis, volejbal 2,50 3 

Futbal 7,50 8 

 

Každá začatá hodina sa ráta ako celá. 



 

 

Článok 4 

Platenie poplatkov 

1. Poplatky sa platia buď v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom, 

poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. 

2. Starosta obce môže v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť. 

 

Článok 5   

Všeobecné podmienky 

1. Starosta obce pri objektívnych skutočnostiach nemusí povoliť krátkodobý prenájom 

hnuteľného alebo nehnuteľného majetku alebo poskytnutie služby. 

2. Žiadateľ musí mať vysporiadané vzťahy s obcou. 

 

Článok 6   

Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica nadobúda účinnosť od 14.10.2019. 

2. Ustanoveniami tejto smernice sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci obce. 

3. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním stanovených poplatkov vykonáva kontrolór obce. 

 

 

 

Kamenec pod Vtáčnikom, 01.10.2019 

    

     Ing. Dušan Ďuriš 

     starosta obce 

 

 


