OBEC CHTELNICA
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica

Obec Chtelnica v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v y d á v a :
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica
s účinnosťou od 01.01.2019

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Tento vnútorný predpis upravuje úhrady za úkony poskytované obcou prostredníctvom
Obecného úradu Chtelnica právnickým alebo fyzickým osobám.
Platiteľom za službu poskytovanú obcou je právnická alebo fyzická osoba, na ktorej
žiadosť bola spoplatňovaná služba poskytnutá.
Úhrady za služby sa platia v eurách a to v hotovosti do pokladnice obecného úradu,
poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet obce.
Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní podnetu, resp. po poskytnutí
požadovanej služby, pričom je v právomoci zamestnancov obce vybrať za službu zálohu
už pred jej poskytnutím. Pri platení poplatku v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o
zaplatení poplatku.
Úhrady za služby poskytnuté právnickým osobám na základe písomnej objednávky je
možné uhradiť aj na základe faktúry, ktorú vystaví obec.
Úhrady sú príjmom rozpočtu obce Chtelnica.
Od úhrad sú oslobodené:
a) štátne orgány a obce pri úkonoch a konaniach spojených s výkonom štátnej správy a
samosprávy, ktorou je dotknuté obyvateľstvo obce Chtelnica
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR
c) obcou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
d) neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenie pôsobiace v obci pre
aktivity schôdzkové, výstavné a pod. v primeranom rozsahu v priebehu roka
e) organizačné výbory podujatí realizovaných pod hlavičkou obce alebo pod záštitou
obecného zastupiteľstva resp. starostu obce.

Čl. 2
Sadzobník úhrad
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase:
- počas pracovnej doby ............................................................................................... 3,50 eur
Poplatok je splatný pred začiatkom relácie alebo v deň uverejnenia oznamu. Od poplatku je
oslobodený smútočný oznam a relácie zadávané obecným úradom.
Prenájom zasadačky na predvádzacie a iné podnikateľské aktivity za každú aj začatú
hodinu: ............................................................................................................... 12,00 eur /hod.
Poplatky za prevádzkovanie a servis Televízneho káblového rozvodu :
- od každej pripojenej domácnosti bez ohľadu na počet miestností, v ktorých sa TKR využíva
..........................................................................................................................30,00 Eur / ročne
- od vlastníka neobývanej nehnuteľnosti, ktorá má pripojenú TKR ................ 15,00 Eur / ročne
- od každej pripojenej právnickej osoby bez ohľadu na počet miestností, v ktorých sa TKR
využíva................................................................................................ výške 100,00 Eur / ročne
- Náklady spojené s pripojením nového abonenta na televízny káblový rozvod ........50,00 Eur

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1.

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Chtelnica schválilo Obecné zastupiteľstvo
obce Chtelnica na svojom zasadnutí dňa 17.12.2018 uznesením č. 42/2018 bod 6 a
nadobúda účinnosť 01.01.2019.

Ing. Ján Horváth
starosta obce

