
OBEC STANCA 
SADZOBNÍK CIEN 

za služby poskytované Obcou S T A N Č A /ceny podľa § 43 občianskeho zákonníka a § 3 
odst. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách /. 

Položka 1 
Zverejnenie oznamu, občianskej inzercie a reklamy na úradnej tabuli na 1 týždeň (aj začatý ) 
a) oznam zverejnený na úradnej tabuli 2,- € 
b) občianska inzercia a reklama 3,- € 
Vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty. 

Položka 2 
Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase : 
a) za jeden oznam 2,- € 
b) za vyhlásenie mimopracovnej doby o 50 % navýšenie 
c) za vyhlásenie pri volebnej kampani 6,- € 
d) za vyhlásenie na reklamné účely B,- € 
e) za vyhlásenie oznamu o úmrtí bez poplatku 
f) za vyhlásenie - blahoželanie jubilantom 5,-€ 

Položka 3 
Overenie podpisov a listín sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch . 

Položka 4 
Za vydanie potvrdenia (napr. trvalý pobyt, účasť na pohrebe a pod. ) na vlastnú žiadosť, ktoré nie 
sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
a) fyzické osoby 1,7- € 
b) právnické osoby 3,5- € 
c) pri písomnom styku sa k tejto sume pripočítajú náklady na poštovné 

OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky neplatí: 
a) za potvrdenia vydávané pre účely konaní úseku socíál. vecí a 

zdravotníctva 
b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia 
c) samosprávne orgány inej obce 
d) neziskové a charitatívne organizácie 

Položka 5 
a) Za nesplnenie povinnosti na daniach a poplatkoch, t.j. za zaslanie prvej 

a každej ďalšej upomienky, výzvy na zaplatenie, 1,50 , - € 
b) Poštovné za zaslanie l.a každej ďalšej upomienky, výzvy a exekučného 

príkazu 1,50 , -€ 

Položka 6 
Sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory Kultúrneho domu (KD) používaných: 

1. za účelom prenájmu Kultúrneho domu pri konaní firemných , prezentačných akcií, 
školení, politických mítingov , predaj tovarov 
Hodinová sadzba nájomného: 



a) mimo vykurovacieho obdobia 10 ,-€/hodina 
b) počas vykurovacieho obdobia 15,- €/hodina 
c) pri prezentácií obce bez úhrady 

2. za účelom karov po pohrebných obradoch ( vrátane kuchyne ) 
a) mimo vykurovacieho obdobia 30 € 
b) počas vykurovacieho obdobia 35 € 

3. za účelom osláv, posedení, prijímania a pod. ( vrátane kuchyne ) 
a) mimo vykurovacieho obdobia -občania obce 50,- € 
b) počas vykurovacieho obdobia -občania obce 70,- € 
c) mimo vykurovacieho obdobia - ostatní 150,-€ 
d.) počas vykurovacieho obdobia - ostatní 250,-€ 

4. za účelom zábav, diskoték , je potrebný predchádzajúci súhlas OZ V Stanči 
a) mimo vykurovacieho obdobia občania obce 150 ,- € 
b) počas vykurovacieho obdobia občania obce 200 ,- € 
c) mimo vykurovacieho obdobia - ostatní 280 
d) počas vykurovacieho obdobia -ostatní 320 

5. za účelom plesov a podobných spoločenských akcií (vrátané kuchyne): 
a) mimo vykurovacieho obdobia občania obce 150, - € 
b) počas vykurovacieho obdobia občania obce 250, - € 

6. za účelom svadby - občania obce ( vrátane kuchyne) 
a) mimo vykurovacieho obdobia 40 ,- € /deň 
b) počas vykurovacieho obdobia 50 ,- € /deň 

7. za účelom svadby - ostatní (vrátane kuchyne) 
a) mimo vykurovacieho obdobia 60 ,-€/deň 
b) počas vykurovacieho obdobia 70 ,-€ /deň 

8. prenájom kuchyne občania obce 10 ,-€/deň 
ostatní 30,- €/deň 

Nájomca zaplatí pri dohodnutí nájmu pracovníčke Obecného úradu zálohu vo výške 50 % nájmu, avšak 
táto sa v prípade neuskutočnenia akcie nevracia. 
Osoba, ktorá si priestory KD prenajala, po skončení doby, na ktorú bol nájom dohodnutý, odovzdá tieto 
priestory pracovníčke Obecného úradu v takom stave, v akom ich prevzala pre začatím nájmu. 
V prípade, že nebude táto podmienka splnená, je osoba, ktorá si priestory prenajala, povinná zaplatiť 
zmlwnú pokutu vo výške 100% paušálneho poplatku do pokladne Obecného úradu. 
Od poplatku sú oslobodené spolky a organizácie pôsobiace v obci, a to na účely výročných 
hodnotiacich schôdzí a slávnostných zasadnutí ako aj Cirkevná základná škola s materskou školou v 
Stanči pri organizácií slávnosti a iných kultúrno spoločenských podujatí. Od poplatku sa upustí aj pri 
prezentácií obce. 

9. prenájom vybavenia 
Paušálna sadzba nájomného za prenájom prevádzkového vybavenia KD za účelom jednorázového 
použitia sa stanovuje sumou za akciu : 

a.) za požičanie 1 stoličky 0,20, - € 
b.) za požičanie 1 stola 0,50, - € 
c.) za požičanie 1 obrusu 1,00, - € 
d.) za požičanie tanierov, pohárov, príborov - komplet 0,30, - € / na osobu 

Tento poplatok sa platí pri prevzatí vyššie uvedeného vybavenia. 



Osoba, ktorá si zariadenie KD prenajala, po skončení doby, na ktorú bol nájom dohodnutý, odovzdá 
toto zariadenie pracovníčke Obecného úradu v takom stave, v akom ho prevzala pre začatím nájmu. 
V prípade, že nebude táto podmienka splnená, je osoba, ktorá si uvedené zariadenie prenajala, 

povinná zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 % paušálneho poplatku a to do pokladne Obecného 
úradu, ktorý za tieto finančné prostriedky zabezpečí úpravu vybavenia do pôvodného stavu. 

10.poškodenie prevádzkového vybavenia 
V prípade, že dôjde k strate, rozbitiu alebo inému poškodeniu niektorého z kusov 
prevádzkového vybavenia KD, ktoré spôsobí stratu účelnosti, je osoba, ktorá si vybavenie prenajala 
povinná zaplatiť refundácia pôvodnej hodnoty uvedeného vybavenia. 

11.prenájom počítačovej miestnosti 
Paušálna sadzba nájomného za prenájom spoločenskej miestnosti (počítačová miestnosť) za 
účelom životných jubileí a pod. sa stanovuje sumou: 

a) mimo vykurovacieho obdobia 6 ,- € / hod. 
b) počas vykurovacieho obdobia 8,- € / hod. 

12.prenájom počítačovej miestnosti 
Hodinová sadzba nájomného za prenájom spoločenskej miestnosti (počítačová miestnosť) za 
účelom firemných , prezentačných akcií, školenia a pod. sa stanovuje sumou : 

a) mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / hod. 
b) počas vykurovacieho obdobia 15,- € / hod. 

Od poplatku sú oslobodené spolky a organizácie pôsobiace v obci, a to na účely výročných 
hodnotiacich schôdzí a slávnostných zasadnutí ako aj Cirkevná základná škola s materskou školou v 
Stanči pri organizácií slávnosti a iných kultúrno spoločenských podujatúOd poplatku sa upustí aj pri 
prezentácií obce. 

Položka 7 

Prenájom dom smútku 
Paušálna sadzba za prenájom Domu smútku a vstup firiem na miestny cintorín za účelom výstavby 
sa stanovuje sumou : 

a) vstup firiem na miestny cintorín za účelom výstavby 4,- €/ deň 
b) prenájom Domu smútku pre občanov obce + spotreba elektrickej energie 15,- € / 

za obrad 
c) prenájom chladiaca miestnosť 5,- €/deň 

Položka 8 

Prenájom verejného priestranstva 
Užívania verejného priestranstva 5,- € / jeden mesiac 

Položka 9 
Zhotovenie kópie 

Náklady na zhotovenie kópie A4 
Náklady na zhotovenie kópie A4 
Náklady za odoslanie a prijatie jednej strany e-mailom 

Polôlžka 10 
Prenájom strojných zariadení 
Použitie (prenájom) strojných zariadení, náradia a príslušenstva a to : 

0,10 , -€ / strana 
0,17,- € / obojstranne 

1,- € /strana 



a) píla reťazová 
b) kosačka , krovinorez - osamelo žijúcim 

10,- €/ deň. 
5,- €/ hod. 

Polpožka 11 
Predaj smetnej nádoby 

a) pre domácnosť 90 % z nákupnej ceny 
b) pre podnikateľa , firmu 100 % z nákupnej ceny 

12.Zaverečné ustanovenia 
1. Tento Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou S T A N C A 

schválilo Obecné zastupiteľstvo v S T A N Č Í dňa 05.05-2016 uznesením 
č. 99/2016 

2. Tento sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou S T A N Č A J e platný od 
01.06.2016 . 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti Sadzobníka cien sa ruší a stráca účinnosť Sadzobník cien zo 
dňa 28.10.2010 a uznesenie č. 53/2010. 

VStanči dňa 06.05.2016 


