
 

 

 

OBEC KOŠECA 
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S M E R N I C A   č. 1/2014 

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY  

VYKONÁVANÉ  OBCOU KOŠECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. I 
Úvodné ustanovenie 

 

1) Tento sadzobník upravuje a bližšie vymedzuje poplatky za úkony a za služby vykonávané 

Obcou Košeca resp. Obecným úradom.  

2) Obec Košeca je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony a služby v súlade s 

ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

3) Táto smernica neupravuje správne poplatky, ktoré upravuje osobitný predpis a to zákon č. 

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Čl. II 
Poplatník a poplatková povinnosť 

 
1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatnený úkon 

alebo službu, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon alebo služba vykonaný. Ak je poplatníkov 
v jednej veci, resp.  jednej žiadosti viacero, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne 
a nerozdielne.  

2) Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu alebo 
služby orgánom samosprávy t.j. Obcou Košeca.  

3) Poplatok sa platí bez vyrubenia a je splatný pri podaní žiadosti /ústnej alebo písomnej/ resp. 
pri vykonaní spoplatneného úkonu alebo služby. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne 
obecného úradu Košeca.  

4) Pri platení poplatku v hotovosti do pokladne Obecného úradu vydá zamestnanec potvrdenie 
o zaplatení poplatku.  

5) Poplatky sú príjmom obce.  
 

Čl. III 
Oslobodenie od poplatkov 

 
1) Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové 

a príspevkové organizácie.  
2) Od poplatkov sú oslobodené aj osoby a organizácie, ktoré sú uvedené pri jednotlivých 

druhoch poplatkov v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.  
 

 
Čl. IV 

Výška poplatkov 
 

1) Výška poplatku za jednotlivé úkony je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto smernice.  

 
 
 
 
 
 



Čl. V 
Spoločné a prechodné ustanovenia 

 

 
1) Smernica č. 1/2014 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou Košeca schválilo Obecné 

zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 3.3.2014, uznesením č. 11/2014. 
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa ruší cenník služieb poskytovaných obcou 

Košeca a poplatky za využívanie vereného priestranstva v obci Košeca zo dňa 1.3.2012, 
schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 23.2.2012, uznesením č. 23/2012. 

3) Smernica č. 1/2014 nadobúda účinnosť dňa 5.3.2014.  
 
 
 
V Košeci dňa 5.3.2014 
 
 
 
 
         Radomír Brtáň 
                                                                                                                starosta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Sadzba poplatkov za služby poskytované Obcou Košeca 
 

A. Poplatky za vyhlásenie oznamu alebo relácie  v miestnom  rozhlase 
 

1. Za odvysielanie správy - občan Košece        1,75 € 

2. Za odvysielanie správy FO - bývajúca mimo obce Košeca                   3,50 € 

3. Za odvysielanie správy FO - živnostníci a PO so sídlom podnikania v obci Košeca                3,00 € 

4. Za odvysielanie správy FO - živnostníci a PO so sídlom podnikania mimo obce Košeca  

                            5,00 € 

5. Za odvysielanie správy politických strán a hnutí                     3,50 € 

6. Za odvysielanie správy pre všetky FO a PO, ktoré majú reklamný charakter                   7,00 € 

 

Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií a pri smútočných oznamoch. 
V prípade oznamov politických strán a hnutí a oznamov, ktoré majú reklamný charakter, musí byť oznam vo 
forme nahrávky doručený v elektronickej podobe (formát mp3).  
V prípade relácií týkajúcich sa životného jubilea občanov, oznam pozostáva z textovej časti a jednej piesne v 
max. dĺžke 5 min.  
 

B. Poplatky za poskytnutie domu smútku 
 
1. Za dobu umiestnenia zosnulého          5,00 € 
2. Za použitie chladiaceho zariadenia na deň                      2,00 € 
 

B1.  Poplatky za prenájom hrobového miesta 
 

1. Poplatky za jednotlivé cintorínske úkony - nájom na dobu 10 rokov 
a) jednohrob             10,00 € 
b) dvojhrob           20,00 € 
c) hrobka             16,60 € 
d) urna              7,00 € 
e) detský hrob                           7,00 € 

 
C. Poplatky za použitie zasadačky pri obecnom úrade 

 
1. Za poskytnutie priestoru na 1 hodinu         7,00 € 

 
Bezodplatne sa priestory zasadačky poskytujú organizáciám pôsobiacim v obci. Únia žien Slovenska 
Klub dôchodcov, ZŠ s MŠ Košeca, ZUŠ Košeca, Futbalový klub Košeca, DHZ Košeca, rybári, poľovníci, turisti, 
záhradkári, lesné a urbárske spoločenstvá pôsobiaci na území obce Košeca. 

 
D. Poplatky za použitie priestorov v Osvetovej besede v časti Košeca -  Nozdrovice 

 

1. Za poskytnutie priestoru na 1 hodinu         5,00 € 
 

Bezodplatne sa priestory zasadačky poskytujú organizáciám pôsobiacim v obci. Únia žien Slovenska 
Klub dôchodcov, ZŠ s MŠ Košeca, ZUŠ Košeca, Futbalový klub Košeca, DHZ Košeca, rybári, poľovníci, turisti, 
záhradkári, lesné a urbárske spoločenstvá pôsobiaci na území obce Košeca, ŠK Nozdrovice, ŠK Nozdrovice. 
 
 



E. Administratívne poplatky 
 

1. Poplatok za použitie faxu (náklad 0,06 €/min. miestne, 0,08 €/min. medzimestské): 
a) 1 strana             0,30 € 
b) každá ďalšia strana                          0,15 € 

2. Poplatky za kopírovacie práce: 
a) za 1-stranné kopírovanie formátu A4  0,05 €/strana      
b) za 1-stranné kopírovanie formátu A3  0,10 €/strana      
c) za 2-stranné kopírovanie formátu A4  0,10 €/strana      
d) za 2-stranné kopírovanie formátu A3  0,20 €/strana      
Poplatky budú účtované od počtu: 3ks A4 a 2ks A3. Kopírovanie do uvedených množstiev je zdarma. 

3. Poplatok za laminovanie jednej strany: 
a) formát A4             0,50 € 
b) formát A5             0,25 € 

4. Poplatok za hrebeňovú väzbu (hrebeň, pevná spodná strana a vrchná priehľadná strana): 
a) väzba s hrebeňom o ø8 mm           0,70 € 
b) väzba s hrebeňom o ø10 mm           0,75 € 
c) väzba s hrebeňom o ø16 mm           0,85 € 
d) väzba s hrebeňom o ø19 mm           1,00 € 
e) väzba s hrebeňom o ø24  mm           1,20 € 

5. Poplatok za násuvné viazanie (násuvná lišta, pevná spodná strana a vrchná priehľadná strana: 
a) liata násuvná lišta 6 mm            1,00 € 

 
E1.  Iné poplatky 
 

1. Poplatok za prenájom reklamnej plochy v obecných novinách 
 

a) za každú   strany, maximálny celkový rozsah reklamy v jednom vydaní je jedna A4         5,00 € 
 

F. Poplatky za poskytnutie motorových prístrojov 
 
1.    Traktor - 1 hodina                     10,00 € 
2. Vlečka - 1 hodina                    5,00 € 
3. Vozík na VOK - 1 hodina               5,00 € 
4. Štiepkovač - 1 hodina                    3,50 € 
5. Poplatok za 1 km pri jazde mimo obce                    0,70 € 
 

G. Poplatky za rozkopávku miestnej komunikácie 
 
1. Pre fyzickú osobu (občan - FO) (zavedenie inžinierskych sietí) 

a) za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 bm, šírky max 0,30 m   
                        17 € 

        kaucia: FO               166 € 
b) za každý ďalší bm dĺžky nad 10 bm – šírky 0,30m výkopu  

                1,66 € 
c) za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia štartovacích jám mimo 

telesa komunikácie, spevnenej plochy alebo chodníka  
                     3,35 € 

              kaucia: FO                         166 € 
2.    Pre právnické osoby (PO) a organizácie (zavedenie inžinierskych sietí) 

a) za rozkopanie komunikácie (chodníka) do 10 bm šírky max 0,30 m        
             34 € 

               kaucia: PO                                                    332 € 



b) za každý ďalší bm dĺžky nad 10 bm – šírky 0,30m  výkopu  
                                         3,32 € 

c) za podtláčanie komunikácie (chodníka) za podmienky umiestnenia štartovacích jám mimo telesa 
komunikácie, spevnenej plochy alebo chodníka  

                                                   17 € 
                kaucia: PO                                                    332 € 

 
 

 


