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Návrh „Sadzobník poplatkov č. 1/2017“ - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  30.11.2017 

-     zverejnený na internetovej adrese obce dňa:   30.11.2017 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do (včítane):    14.12.2017 

 

Doručené pripomienky (počet)       0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:    0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancami dňa:   0 

 

 

 

 

Sadzobník poplatkov č. 1/2017 zverejnený na úradnej tabuli obce dňa:  15.12.2017 

  

Sadzobník poplatkov č. 1/2017 zverejnený na internetovej adese obce dňa: 15.12.2017 

 

Sadzobník poplatkov č. 1/2017 platný od:      15.12.2017 

  

Sadzobník poplatkov č. 1/2017 účinný od:      01.01.2018 

 

Sadzobník poplatkov č. 1/2017, schválený uznesením č. 107 z roku 2017, ruší sadzobník 

poplatkov č. 1/2011 uznesením č. 106 z roku 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Dušan Bodnár       Dňa:  30.11.2017 
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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 
 

(1) Tento sadzobník  ustanovuje druhy miestnych poplatkov, ktoré sa vyberajú v obci 

Ratkovské Bystré, jednotlivé sadzby poplatkov, vznik a zánik povinnosti platenia 

poplatkov, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť pri vzniku a zániku poplatkovej 

povinnosti, splatnosť poplatkov a úľavy a oslobodenia od platenia poplatkov, spôsob, 

formu a miesto pre zaplatenie poplatkov a aj ďalšie náležitosti vyberania miestnych 

poplatkov na území obce Ratkovské Bystré. 

 

(2) Obec Ratkovské Bystré vyberá na spravovanom území, ktorým je celé územie obce 

Ratkovské Bystré tieto miestne poplatky (ďalej len „poplatky“): 

a) poplatok za pohrebné služby – podľa prijatého VZN  

b) poplatok za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu, 

c) poplatok za prenájom kultúrneho domu, 

d) poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase, 

e) poplatok za dodávku vody – upresňuje sadzobník polatkov č.2 

f) poplatok za využitie ubytovacieho priestoru 

g) poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

Poplatok za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu 

§ 2 
 

(1) Poplatok za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu platí každá fyzická a 

právnická osoba za 1 deň prenájmu. 

 

(2) Sadzba poplatku je: 

a) v letnom období 20,00 € /deň 

b) v zimnom období 30,00 € /deň 

 

(3) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: 

jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

 

Poplatok za prenájom kultúrneho domu 

§ 3 

 
(1) Poplatok za prenájom kultúrneho domu platí každá fyzická a právnická osoba. 

     Sadzba poplatku je: 

a) 20,00 €/deň pri prenajatí kultúrneho domu vo verejnom záujme 

bez vykurovania, 

30,00 €/deň pri prenajaní kultúrneho domu vo verejnom záujme 

s vykurovaním, 

 

b) 20,00 €/deň pri prenajatí kultúrneho domu nie vo verejnom záujme bez 

vykurovania, 

30,00 €/deň pri prenajatí kultúrneho domu nie vo verejnom záujme 

s vykurovaním, 
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c) 30,00 €/deň) pri prenajatí kultúrneho domu pri predajných akciách, pri 

prezentačných akciách, pri rodinných oslavách bez vykurovania, 

40,00 €/deň pri prenajatí kultúrneho domu pri predajných akciách, pri 

prezentačných akciách, pri rodinných oslavách s vykurovaním, 

 

d) 50,00 €/deň pri prenajatí kultúrneho domu na usporiadanie zábav, 

diskoték, diskozábav a iných podobných akcií bez vykurovania, 

60,00 €/deň  pri prenajatí kultúrneho domu na usporiadanie zábav, 

diskoték, diskozábav a iných podobných akcií s vykurovaním. 

 

e) 20,00 €/deň pri usporiadaní pohrebnej hostiny bez vykurovania 

30,00 €/deň pri usporiadaní pohrebnej hostiny s vykurovaním  

 

f) 20,00 €/deň pri prenajatí miestnosti pri kultúrnom dome bez prenájmu 

kuchynského inventára  

30,00 €/deň pri prenajatí miestnosti pri kultúrnom dome bez prenájmu 

kuchynského inventára s vykurovaním 

30,00 €/deň pri prenajatí miestnosti pri kultúrnom dome s využitím 

kuchynského inventára 

40,00 €/deň pri prenajatí miestnosti pri kultúrnom dome s využitím 

kuchynského inventára s vykurovaním 

 

 

(2) Poplatok za prenájom stoličiek a stolov pre súkromné účely. 

     Sadzba poplatku je: 

a)   0,05 €/deň) za prenájom stoličky 

b)   0,20 €/deň za prenájom stola 

c)   5,00 €/deň za prenájom záhradného stola 

 

(3) V prípade poškodenia prenajatého majetku je nájomca povinný vzniknutú škodu 

      uhradiť v plnej výške. 

 

(4) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: 

      jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

 

 

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

§ 5 
 

(1) Poplatok za vyhlásenie (správy, oznamu, upozornenia atď.) v miestnom rozhlase platí 

každá fyzická a právnická osoba. 

(2)  
(3) Sadzba poplatku je: 

a) 2 € za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

b) 5 € za 1x vyhlásenie v miestnom rozhlase s predajom na verejnom priestranstve 

 

(4) Splatnosť poplatku sa stanovuje nasledovne: 

jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 
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Poplatok za využitie ubytovacieho priestoru 

§ 6 
(1) Poplatok za využitie ubytovacieho priestoru, patriaceho obci, platí  fyzická osoba alebo 

právnická osoba.   

(2) Cena za ubytovanie :  7,00 € /deň/osoba 

                                   11,00 € /deň/2 osoby 

(3) Poplatok sa platí platobným príkazom, poštovou poukážkou alebo do pokladne Obecného 

úradu v Ratkovskom Bystrom. 

 

Spoločné ustanovenia 

§ 7 
 

(1) Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej 

povinnosti do 5 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku. 

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, resp. jeho časť 

v paušálnej sume. Paušálna suma sa vypočíta ako súčin počtu mesiacov do konca 

kalendárneho roka a 1/12-tiny ročnej sadzby, a to za každý aj začatý mesiac.  

(2) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol 

poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv 

na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku 

v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali. 

(3) Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch na základe 

žiadosti poplatníka poplatky znížiť alebo odpustiť. 

(4) Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom hore. 

 

§ 8 
 

     Poplatník platí (odvádza) poplatky správcovi poplatkov – obci Ratkovské Bystré týmito 

spôsobmi: 

a) v hotovosti oproti potvrdeniu obecného úradu o zaplatení poplatku na Obecnom úrade 

v Ratkovskom Bystrom, 

b) šekom, ktorý dostane na vyžiadanie od obecného úradu na účet obce Ratkovské Bystré, 

c) odvodom na účet obce Ratkovské Bystré. 

 

Záverečné ustanovenia 

§ 9 
 

(1) Tento sadzobník poplatkov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ratkovskom Bystrom dňa 

15.12.2017. 

(2) Zmeny a doplnky tohto sadzobníka poplatkov schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Ratkovskom Bystrom. 

(3) Tento sadzobník poplatkov nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018 a platí do prijatia 

nového sadzobníka, alebo doplnenia formou dodatku k saduzobníku, schváleného 

Obecným zastupiteľstvom v Ratkovskom Bystrom. 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 15.12.2017                 

 

                .................................................. 

                                                                                                             Mgr. Dušan Bodnár 

                                                                                                                   starosta obce  


