
OBEC  JARABINA 
 

 

 

Sadzobník úhrad 

 

za úkony a služby poskytované Obcou Jarabina 
 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tento vnútorný predpis upravuje úhrady za úkony a služby poskytované Obcou Jarabina, 

Obecným úradom Jarabina. 

2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala podnet na spoplatnený úkon 

alebo spoplatnenú službu. 

 

 

Článok II. 

Splatnosť a úhrada ceny za poskytované služby a úkony 

 

1. Úhrady za poskytované služby Obcou Jarabina sa platia  EURO v hotovosti do pokladne 

obce alebo na základe dohody prevodom na bankový účet: 

 

                                            IBAN:  SK06 0200 0000 0009 1532 8602 

                                            BIC:     SUBASKBX 

 

 

2. Úhrady sa platia bez vyrubenia a sú príjmom rozpočtu Obce Jarabina. 

3. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch oslobodiť od úhrady za prenájom 

priestorov na akciu obecné zložky, dobrovoľné organizácie v obci (vzťahuje sa len na 

prenájom priestorov sály, kuchynky KD). 

 

 

 

Článok III. 

Sadzobník úhrad 

 

1. Kultúrny dom, vestibul spoločenská miestnosť , kuchyňa , kinosála 
                                                                                                  

a) úhrada za požičanie  sály na 1 akciu (svadba)                                        150,00 eur 

b) spoločenská akcia, ples , tanečná zábava,                                               150,00 eur 

c) predajná akcia                                                                                            30,00 eur 

d) úhrada za požičanie sály na kar, rodinné oslavy a iné oslavy                   40,00 eur   

e) pri dozvukoch po svadbe                                                                           40,00 eur 

                                   

 

 

 



 

2. Prenájom, spotreba energie , vody, plynu 

 

a) úhrada za prenájom drobného majetku  

- obrusy              5,00 eur 

- riady pre 50 osôb                                                                                         2,50 eur 

- poháre pre 50 osôb                                                                                      2,50 eur 

-  

Pri počte pre 100osôb sa poplatok zvyšuje pri riadoch a pohároch na 5,00 eur a pri počte do 

150 osôb sa poplatok zvyšuje na 7,50 eur. 

                        

Pri poškodení alebo strate prepožičaného riadu sa uhrádza za 1 ks                             1,00 eur        

 

b) úhrada za odpad pri všetkých akciách  - podľa množstva vyprodukovaného odpadu                                             

c) úhrada za spotrebu el. energie, vody, stočného, plynu     

                            

Pri všetkých spoločenských akciách sa vyberá záloha vo  výške  200 €. 

 

 

 

3. Hlásenie v miestnom rozhlase    

 

a) úhrada za vyhlásenie – bežný oznam                                                                          3,00 eur 

b) za užívanie verejného priestranstva pri predaji tovaru                                               4,00 eur   

 

 

 

4.  Kopírovanie     

 

a) formát A4/1 strana, čiernobielo                                                                                   0,10 eur 

b) formát A3/1 strana, čiernobielo                                                                                   0,15 eur 

 

 

 

5.  Nádoby a vrecia na odpady 

 

a) smetná nádoba na domový odpad                                                           podľa nákupnej ceny 

b) igelitové vrecia na odpad                                                                                             

 

 

 

 

6.  Potvrdenia obce 

 

a) listinné potvrdenie v kompetencii samosprávy                                                           3,00 eur 

     

 

 

 

 



 

 

7. Prenájom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení 

 

                            

a) prenájom  prívesu za osobné vozidlo     5,00 eur/deň 

 

b/  služby traktorom Farmtrac                                                                                        

- práca strojom na každú započatú Mth                                             24,00 eur s DPH 

- stojné na každú započatú hodinu                                                       9,60 eur s DPH 

 

c/ rebrík výsuvný trojdielny                                                                       10,00 eur       

 
8.  Predaj reklamných predmetov obce 

 

-   kalendár         7,00 eur 

-   hrnček         7,00 eur 

-  šnúrka na krk                                                                                             2,00 eur 

-  pero                                     1,00 eur 

-  magnetka                                                                                                   2,00 eur 

-  pohľadnice                    0,50 eur 

-  vrecúško         3,00 eur 

-  taška          3,00 eur 

-  igelitová taška        0,30 eur 

-  kniha Stará Ľubovňa                16,50 eur 

-  kniha Mikuláš Dic                 30,00 eur 

-  trička 

   UNI                   10,00 eur 

   dámske                  12,00 eur 

   detské         8,00 eur  

     

Článok IV. 

Ostatné ustanovenia 

 

Úhrady sa môžu vymáhať do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec 

dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom úhrady.                                   

   

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2020. 

 

V Jarabine dňa  04.12.2019                                           

 

 

 

 

Lívia Kovalčíková 

                                                                                                       starostka obce  



 

 

 
 

 
 


