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Sadzobník miestnych poplatkov obce Malá Čausa  
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

    Obecné zastupiteľstvo v Malej Čause na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods.4, písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo, že obec  môže 

vyberať tieto poplatky : 

 

 §1  Poplatky za prenájom obecných zariadení 

 
                I.  Druh a výška  poplatku 

                   

    l.  za prenájom sály kultúrneho domu, bez kuchynky : 

      a) na svadby : 

         - pre občanov s trvalým pobytom v obci - obdobie od 1.5.do 30.9. ...........  100 EUR 

                                                 - obdobie od 1.10. do 30.4.    …....................  130 EUR 

 

         - pre občanov bez trvalého pobytu v obci - obdobie od 1.5.do 30.9. ..........  150 EUR  

                                             - obdobie od 1.10. do 30.4.    …....................  200 EUR       

 

      b) na smútočné posedenie (kar) .............     15 EUR 

 

      c) na rodinnú oslavu  

         - pre občanov s trvalým pobytom v obci - obdobie od 1.5.do 30.9.  ..........  50 EUR 

                                                 - obdobie od 1.10. do 30.4.    …....................  75 EUR 

 

         - pre občanov bez trvalého pobytu v obci - obdobie od 1.5.do 30.9.      …..  80 EUR  

                                             - obdobie od 1.10. do 30.4.    …....................  110 EUR    

          

    2. za prenájom sály a kuchynky vrátane zapožičania riadu  

      a) na  svadby :        

  - pre občanov s trvalým pobytom v obci - obdobie od 1.5.do 30.9.    ....  130 EUR 

                                                 - obdobie od 1.10. do 30.4.    ….................... 160 EUR 

 

    - pre občanov bez trvalého pobytu v obci - obdobie od 1.5.do 30.9.     ...  200 EUR  

                                             - obdobie od 1.10. do 30.4.    …....................   250 EUR       

 

      b) na rodinnú oslavu  

         - pre občanov s trvalým pobytom v obci - obdobie od 1.5.do 30.9.       ......  75   EUR 

                                                 - obdobie od 1.10. do 30.4.    …....................  100 EUR 

 

         - pre občanov bez trvalého pobytu v obci - obdobie od 1.5.do 30.9.     ......  110 EUR  

                                             - obdobie od 1.10. do 30.4.    …....................  150 EUR 

    3.  na komerčné účely bude výšku poplatku schvaľovať starosta obce po 

         dohode z Obecným zastupiteľstvom. 

 

    4. za prenájom zasadačky OcÚ  …......       25 EUR/deň 

        

    5. za prenájom kuchynky so spotrebičmi a vybavením   5 EUR/za 1 hodinu(aj začatú) 

 

    6. za zapožičanie kuchynského vybavenia a zariadenia  

       z kultúrneho domu : 

        - súprava na stolovanie    …...........        0,2 EUR/ súprava 
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7. prenájom sály v požiarnej zbrojnici 

- obdobie od 1.5.do 30.9.      ….....................  30 EUR  

                                           - obdobie od 1.10. do 30.4.    …....................  40 EUR    

          

II. Splatnosť poplatku 

                                                                  

    Poplatky sú splatné vopred v hotovosti do   pokladne Obecného úradu M.Čausa. 

    Po vzájomnej dohode strán  najneskôr do 5 dní po ukončení akcie. 

 

 

III. Sankcie z omeškania 

 

    Ak nebude poplatok zaplatený včas, alebo v správnej výške, bude poplatok zvýšený o 0,5 % z dlžnej 

čiastky za každý deň omeškania platby.  

 

 

           IV.  Podmienky prenájmu miestností a vybavenia 

 

    - prenájom sa uskutoční na základe písomnej žiadosti nájomcu, kde musí byť uvedené kto si  

      prenájom objednáva, na aký účel a presnú dobu (hodiny od – do), 

    - do doby poskytnutia priestorov sa započítava celý čas používania t.j. aj príprava miestnosti,            

    - vo veciach poplatkov obce je oprávnený rozhodovať starosta obce, 

    - prenájom sály schvaľuje starosta obce,  

    - prenajímateľ  odovzdá  miestnosti  pripravené  k podujatiu  podľa požiadavky nájomcu, súčasne     

odovzdá aj kľúče, 

    - nájomca  je  oprávnený  užívať  priestory  v rozsahu podľa  schválenej písomnej žiadosti, 

    - nájomca zodpovedá za  vzniknuté škody. Je povinný odstrániť na  vlastné náklady  všetky  závady   

a poškodenia,  ktoré v prenajatých priestoroch spôsobil  vlastnou činnosťou, resp.činnosťou osôb, 

ktoré plnili jeho príkazy. Za  škody   spôsobené   rozbitím   kuch.  vybavenia  alebo poškodením  

zariadenia  zodpovedá  nájomca  v  plnej  výške  /kúpou  náhradného vybavenia  alebo úhradou  v 

hotovosti vo výške zodpovedajúcej platnej cene tovaru, 

    - prenajímateľ nezodpovedá  za prípadnú  stratu vecí,  resp. zničenie, 

    - pri  usporiadaní  zábav  a  diskoték  je  nájomca  povinný zabezpečiť poriadkovú službu a požiarnu 

hliadku, 

    - po  ukončení podujatia je nájomca  povinný odovzdať kľúče a  miestnosti v pôvodnom stave 

najneskôr do 24 hodín. 

 

 

§ 2 Poplatky za služby 
 

 

   I. Druh poplatkov za služby 

 

Obec Malá  Čausa bude  podľa zák.  SNR č.  369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyberať 

tieto poplatky: 

   1. poplatok za služby - pohrebné služby 

   2. poplatok za služby - vyhlásenie relácie miestnym rozhlasom 

    

             II. Výška a splatnosť poplatkov 

 

1. Poplatok za pohrebné služby 

    a) 15 EUR/pohreb - pre domácich občanov 

    b) 10 EUR/deň    - prenájom mrazničky pre ostatných občanov 
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    Splatnosť : jednorazovo - do troch dní po pohrebe 

2. Poplatok za služby - vyhlásenie relácie miestnym rozhlasom 

    2 EUR za jednu reláciu. 

    Splatnosť : v hotovosti do pokladne OcÚ pri vyhlásení 

 

 

§ 3 Spoločné záverečné ustanovenia 

 

 

1/ Obecné zastupiteľstvo obce Malá Čausa sa na tomto sadzobníku, ktorým sa upravujú poplatky za 

prenájom obecných zariadení a ktorým sa dopĺňajú poplatky obce za služby  uznieslo dňa 

18.2.2019. 

2/ Tento sadzobník nadobúda účinnosť 1. marca 2019. 

  

 

 

 

    V Malej Čause, dňa 18.2.2019 
 

 

 

                                 

 

 

                                                                                                  Jozef Krpelan 

                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


