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Obec Kaľava, obecné zastupiteľstvo v Kaľave v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

vydáva  

 
Smernicu č. 1/2019 

 

O POPLATKOCH ZA SLUŽBY   

     POSKYTOVANÉ OBCOU A ZA UŽÍVANIE OBECNÉHO MAJETKU 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Smernica upravuje poskytovanie týchto služieb obcou Kaľava: 

 

a) Poplatky za užívanie inventára, materiálno-technického vybavenia a energií Auly pri    

     Materskej škole. 

b) Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase. 

c) Poplatky za prepožičanie materiálno-technického zariadenia obce Kaľava. 

 

Článok 2 

Poplatky za užívanie inventára, materiálno-technického vybavenia a energií Auly pri 

Materskej škole 

 

I. Poplatok za užívanie inventára, materiálno-technického vybavenia a energií Auly pri 

Materskej škole, Kaľava č.63 na usporiadanie karu, drobných rodinných osláv, drobných 

spoločenských udalostí je: 

- 10€ / deň + 5 €/deň za zvýšený odber energií vo vykurovacom období 

II. Poplatok za využívanie inventára,  materiálno-technického vybavenia a energií Auly pri 

Materskej škole,  Kaľava č. 143 pre účely kultúrno-spoločenských akcií / diskotéka, ples, 

tanečná zábava/ a iných akcií väčšieho rozsahu je: 

- 65 € / deň + 5 €/deň  za zvýšený odber  elektrickej energie vo vykurovacom 

období. 

III. Poplatok za užívanie inventára, materiálno-technického vybavenia a energií Auly pri 

Materskej škole, Kaľava č.143  pre účely usporiadania svadby je:  

- 35 € / deň pre občanov s trvalým pobytom v obci Kaľava + 5 €/ deň za zvýšený 

odber  elektrickej energie vo vykurovacom období. 

- 65 € / deň pre občanov s trvalým pobytom mimo obce Kaľava + 5 €/deň za 

zvýšený odber  elektrickej energie vo vykurovacom období. 

VI. Poplatok za za využívanie inventára,  materiálno-technického vybavenia a energií Auly 

pri Materskej škole,  Kaľava č. 143 na reklamno-predajné akcie usporiadané súkromnými 

osobami alebo podnikateľmi je : 

- 20€ / deň + 5 €/ deň za zvýšený odber energií vo vykurovacom období 

 



 

Článok 3 

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

I. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase je : 

- 3€ 

 

 

Článok 4 

 

Poplatky za prepožičanie materiálno-technického vybavenia obce Kaľava 

 

 

 

I. Poplatky za prepožičanie materiálno-technického vybavenia obce Kaľava sú: 

 

 set (stôl +2 lavičky) – 1€/set a deň 

 nožnicový stan  - 1€/deň 

 rebrík – 1€/deň 

 jedálenský stôl z Auly pri MŠ – 0,50€/1 deň 

 jedálenská stolička z Auly pri MŠ – 0,25€/1deň 

 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Kultúrno spoločenské akcie / diskotéka, ples a tanečná zábava/ a iné akcie väčšieho 

rozsahu môže usporiadať iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma na to 

oprávnenie  v zmysle platných legislatívnych noriem a po preukázaní, že je spôsobilá 

uhradiť prípadne vzniknuté škody  na obecnom majetku.  

2. V poplatku za užívanie inventára, materiálno-technického vybavenia a energií budov 

nie je zahrnutý poplatok za upratovanie a vyčistenie obrusov . Užívateľ  je povinný 

zabezpečiť upratovanie priestorov a vyčistenie obrusov  na vlastné náklady. 

3. Užívanie inventára, materiálno-technického vybavenia a energií od obce Kaľava je 

možné len na základe zmluvy o prenájme. 

4. Užívanie inventára, materiálno-technického vybavenia a energií od obce Kaľava pre 

schôdzovú činnosť a nezárobkovú činnosť záujmových organizácií zo sídlom v obci a 

organizácií zriadených obcou je poskytované bezplatne.  

5. Poplatky za služby poskytované obcou Kaľava je možné uhradiť v hotovosti do 

pokladne obce, bankovým prevodom a poštovou poukážkou.  

6. Smernicu O poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného 

majetku obce Kaľava, schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kaľave : 

Dňa: 06.09.2019 ,    uznesením č:44/2019 



 

7. Smernica obce O poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie obecného 

majetku nadobúda účinnosť dňom: 01.10.2019. 

 

V Kaľave, dňa:.06.9.2019                                                                             ................................ 

Jozef Rabatin  

starosta obce 

 


