MESTO T L M A Č E
Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače

INTERNÁ SMERNICA č. 2/2013
Vnútorný predpis - „Sadzobník poplatkov za odplatné služby“
poskytované Mestom Tlmače.“
Tento vnútorný predpis (ďalej „smernica“) sa vydáva za účelom stanovenia poplatkov
za odplatné služby pre obyvateľov mesta ako aj pre právnické a fyzické osoby, ktorým mesto
služby poskytuje.

ČLÁNOK I.
Všeobecné ustanovenia a predmet úpravy
1.1. Smernica „ Sadzobník poplatkov za odplatné služby“ (ďalej len Sadzobník) sa vydáva v súlade
s ustanovením §4 a §8, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
1.2. Cieľom a účelom tohto Sadzobníka je stanovenie výšky poplatkov za spoplatňované úkony resp.
služby, ktoré mesto vykoná v prospech zadávateľa ( objednávateľa).
ČLÁNOK II.
Definícia základných pojmov
2.1. Poplatník na účely tejto smernice je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na
vykonanie spoplatneného úkonu alebo činnosti.
2.2. Spoplatnený úkon alebo činnosť je úkon alebo činnosť v prospech právnickej alebo fyzickej
osoby, ktorý mesto podľa všeobecne platných právnych noriem nie je povinné bezplatne poskytovať.
2.3. Prijímateľ poplatkov sa na účely tejto smernice a podľa zákona rozumie Mesto Tlmače. Všetky
poplatky sa platia do pokladne mestského úradu v Tlmačoch, Nám. Odborárov 10 a sú splatné pri
podaní žiadosti, najneskôr však do troch dní po ukončení spoplatneného úkonu. Príjmy sú príjmom
mesta.
ČLÁNOK III.
Druhy spoplatnených úkonov a ich výška
3.1. Sadzobník poplatkov za cintorínske služby
1) Správca cintorína je oprávnený na vyberanie týchto poplatkov spojených s poskytovaním služieb:
- Prenájom Domu smútku
8,50 €/deň
- Prenájom chladiaceho zariadenia
8,00 €/deň od 1.10. do 31.3.
9,50 €/deň od 1.4. do 30.9.
- Organizácia pohrebu
9,50 €/ pohreb
- Ozvučenie
15,00 €/ pohreb
- Poplatok za hrobové miesto ( 20 rokov) – jednohrob
18.00 € /miesto
- dvojhrob
36,00 €/ miesto
- miesto v urnovom háji
10,00 €/ miesto
- detský hrob
10,00 €/ miesto

-

obnova prenájmu hrobového miesta na ďalších 10 rokov
jednohrob
15.00 € /miesto
dvojhrob
30,00 €/ miesto
miesto v urnovom háji
10,00 €/ miesto
detský hrob
10,00 €/ miesto

-

poplatok za urnovú schránku

53,50 €/ miesto

3.2. Hlásenie miestnym rozhlasom a služby
1. Vyhlásenie oznamu miestnym rozhlasom
4,00 €/ hlásenie
2. Gratulácie (text + skladba)
2,00 €/ gratulácia
3. poplatok za vyhotovenie fotokópií ( formát A4)
0,10 €/ A4
Od poplatku sú oslobodené (okrem bodu 3): cirkev, zdravotníctvo, oznamy porúch, odstávky energií,
kultúra, športové podujatia, oznamy o pohreboch, oznamy spoločenských organizácií s pôsobnosťou
na území mesta, školy a škôlky, oznamy štátnych orgánov, samosprávy a straty a nálezy.
3.3. Prenájom Domu kultúry v dolnej časti
1. Prenájom

5, 00 €/ hodina
3.4. Prenájom telocvične T 18

1. Prenájom priestoru telocvične
2. Prenájom samostatnej miestnosti na deň
Od poplatku sú oslobodený žiaci ZŠ a MŠ.

8,00 €/ hodina
3,00 €/ deň

3.5. Prenájom mechanizmov.
1. nákladné vozidlo Š-706 sklápač
stojné
2. Ducato, Boxer
3. Multikára
4. Avia plošina
motohodina
5. Š 706
6. Cisterna
stojné (motohod.)
7. Traktor
stojné (motohod.)
oranie
8. Vibračná noha, doska, valec
s obsluhou
9. Motorová píla (bez obsluhy)
10. Prenájom lešenia
11. Prenájom el. centrály
12. Práca s mot. pílou( s obsluhou)
13. Pílenie asfaltu
14. Odvoz stavebného odpadu
15. Stavebné práce (murár, maliar, inštalatér)
16. Zapožičanie veľkého kontajnera
17. Práce s traktorom (kosenie)
18. Práce s DH – rýpadlom
19. Práce s UNC 061
20. Práce s UNK 320
21. Práce s UN 50
22. Prenájom Renault Midlum
23. nákladné vozidlo MANN
(nakládka, vykládka)

1,01 €/ km
12,60 € /hod.
0,40 € /km
0,60 € /km
0,80 € /km
6,00 €/ štvrťhodina
0,95 € /km
1,00 € /km
5,00 € / štvrťhodina
0.95 € / km
5,00 € / štvrťhodina
17,00 € / polhodina
4,15 €/ hodina
10,50 € /hodina
2,08 €/ hodina
0,10 €/ ks/deň
2,95 €/ hodina
8,50 €/ hodina
10,00 € / bm
1,50 €/ km
7,85 € /hodina
3,00 € /deň
25,00 €/ hodina
20,00 €/ hodina
19,00 €/ hodina
30,00 €/ hodina
19,00 €/ hodina
0,80 €/ km
1,96 €/ km
24,00 €/hod.

3.6. Poskytnutie služieb
Mesto ako samosprávny orgán môže pre potreby svojich občanov i právnické osoby poskytovať
služby podľa uvedeného cenníka. Ak bola poskytnutá služba mesto vystaví faktúru a ktorej splatnosť
je maximálne 14 dní.
Príjem za poskytované služby je príjmom mesta.
ČLÁNOK IV.
4.1. Spoločné ustanovenia
1. V prípade poškodenia prenajatého zariadenia ako aj v prípade straty zariadení súvisiacich
s vybavením príslušných zariadení nájomca je povinný zaplatiť celú nákupnú cenu resp. náklady na
opravu mestského majetku.
2. Zníženie poplatku za službu je oprávnený odsúhlasiť primátor mesta. Zníženie poplatku môže byť
maximálne o 10% zo všeobecne stanovenej ceny.
3. Odklad platenia poplatku sa nepripúšťa.

V Tlmačoch, 31.10.2013

Ing. Július Bizoň
primátor mesta

