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Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu    26.07.2018 

Účinnosť vnútorného predpisu od     01.09.2018 

Schválené  obecným zastupiteľstvom    dňa:  27.08.2018     uznesením:  17/2018  

 

     Vnútorný predpis určuje ceny za služby a činnosti poskytované obcou Šindliar a vykonávané 

obecným úradom v Šindliari.  Určené ceny  sú  záväzné pre všetky orgány obce Šindliar. 

 

Položka 1 

Vydanie potvrdenia 

Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie je spoplatňované podľa zákona NR SR 

č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch okrem potvrdenia o účasti na pohrebe .........  0,50 € 

 

Položka 2  

Vyhlásenie v obecnom rozhlase                                    

a)  jeden oznam pre podnikateľské subjekty   .......................................................   5,00  € 

b)  ostatné oznamy  ...............................................................................................   1,00  €                       

 

Položka 3  

Služby na miestnom cintoríne  

Službou na miestnom cintoríne sa rozumie  poskytnutie služby (kosenie, úprava okolia a.i.)  za 

hrob, hrobku a urnu  v pôvodnom hrobe na cintoríne v obci Šindliar 

a)  za zomrelého občana, ktorý v čase smrti mal trvalý pobyt v obci .......................  3,00 € 

b)  za zomrelého rodáka z obce a jeho rodinného príslušníka,  

      ktorý v čase smrti nemal trvalý pobyt v obci  ..................................................... 33,00 € 

c)  za zomrelého, ktorý nespĺňa podmienky podľa písm. a) a b)  ............................ 332,00 €   

 

Položka 4 

Reprografické práce, tlač dokumentov, príjem a odoslanie faxu 

Sadzbu platí fyzická alebo právnická osoba, ktorej obecný úrad Šindliar vykoná reprografické 

práce na svojom kopírovacom stroji, vytlačí dokumenty prostredníctvom svojho počítača, 

odošle alebo prijme fax prostredníctvom svojho faxu 

 



a)  kopírovanie  a tlač čiernobielo 

 formát A4 – jedna strana............. 0,06 €,   obojstranne............... 0,10 € 

 formát A3 – jedna strana .............0,10 €,   obojstranne............... 0,16 € 

b)  kopírovanie a tlač farebne  

 formát A4 – jedna strana............. 0,10 €,   obojstranne............... 0,14 € 

 formát A3 – jedna strana .............0,14 €,   obojstranne............... 0,20 € 

c)  použitie faxu 

 jeden prenos  .............................................0,30 €     

 

Položka  5 

Prenájom priestorov vo vlastníctve obce  

 

 1.  Kultúrny dom 

 a)  obyvatelia s trvalým pobytom v obci Šindliar 

 pondelok až piatok  ...............................................................................   20,00 € /deň        

 sobota, resp. nedeľa  ..............................................................................  50,00 € /deň       

 sobota + nedeľa  ....................................................................................  70,00 €  

 kar  .................................................................................  úhrada za spotrebované energie          

  

 b)  obyvatelia bez trvalého pobytu v obci Šindliar 

 pondelok až piatok  ............................................................  20,00 €/deň  resp. 3,00 €/hod 

 sobota, resp. nedeľa  .......................................................... 100,00 €/deň 

 sobota + nedeľa  ................................................................. 150,00 € 

 kar   ....................................................................................   50,00 € / deň  

 

       K cene za prenájom priestorov kultúrneho domu sa  pripočíta spotreba elektrickej energie 

a plynu za dobu poskytnutia. Stav plynomera a elektromera sa opíše pred odovzdaním  

kultúrneho domu a po odovzdaní kultúrneho domu. Sadzba energií je vo výške určenej 

dodávateľom a dane z pridanej hodnoty. 

2.   Obecný úrad - zasadačka 

 používateľ bez trvalého pobytu v obci   .............................................   2,00 €/hod 

 

3.  Prevádzková budova č. d. 88 

 používateľ s trvalým pobytom v obci   ...............................................   7,00 €/deň   

 

       K cene za prenájom priestorov prevádzkovej budovy sa pripočítava spotreba elektrickej 

energie a plynu za dobu poskytnutia. Stav elektromera a plynomera sa opíše pred a po 

odovzdaní miestnosti. Sadzba energií je vo výške určenej dodávateľom  a dane z pridanej 

hodnoty.   

 

Položka 6  

Prenájom  vybavenia z kuchyne kultúrneho domu (riady, príbory, ostatné kuchynské potreby) 

  

a) obyvatelia s trvalým pobytom v obci Šindliar 

 1 kus  .........................................................................................................   0,10 € 

b) obyvatelia bez trvalého pobytu v obci 

 1 kus   ........................................................................................................   0,20 € 



Položka 7 

Prenájom pracovného náradia  

                                                  

 

Pracovné náradie 

Cena v € 

1 hodina 5 hodín 10 hodín/  

1 deň 

Uhlová brúska /flexa/ 1,50 6,00 10,00 

Búracie kladivo  /HILTI/ 5,00 10,00 20,00 

Kompresor 2,00 8,00 13,00 

Kalové čerpadlo  5,00 10,00 

Rebrík  Al  2,00 4,00 

Rebrík na podvozku  6,00 10,00 

Miešačka malá  5,00 10,00 

Miešačka veľká  7,00 13,00 

 

Položka 8  

Služby na pracovných strojoch 

Sadzbu platí fyzická alebo právnická osoba, ktorej je poskytnutá služba pracovníkom obce na 

pracovných strojoch vo  vlastnej dielni.  

 

a)  sústruženie  ...............................................................................................  10,00 € / hod   

b)  zváranie elektrickým oblúkom  ................................................................    8,50 € / hod   

c)  zváranie kyslíkom  ....................................................................................  10,00 € / hod 

d)  ohýbanie plechu strojné  ...........................................................................    8,00 € / hod 

e)  strihanie strojné  ........................................................................................    8,00 € / hod  

f)  strihanie ručné  ..........................................................................................    6,00 € / hod  

g)  strihanie profilovo  ....................................................................................    6,00 € / hod  

h)  použitie kompresora  .................................................................................    5,60 € / hod  

ch) vŕtanie stĺpovou vŕtačkou  .........................................................................   8,50 € / hod 

i)  rezanie materiálu rozbrusovačkou .............................................................    9,00 € / hod 

j)  rezanie materiálu strojné ............................................................................    7,00 € / hod 

   

 

 

 

 


