
 
 

 

S M E R N I C A  č. 1/2019 

 

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU OPONICE 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenie  

 

1. Táto smernica upravuje sadzobník poplatkov za úkony a služby poskytované obcou 

Oponice právnickým alebo fyzickým osobám.  

2. Sadzobník poplatkov je platný len v súčinnosti s platným všeobecne záväzným 

nariadením o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice. 

3. Stav elektromeru pracovník Obce Oponice odčíta počiatočný stav elektromeru pred 

odovzdaním kľúčov právnickej, alebo fyzickej osobe a následne odčíta konečný stav 

elektromeru po ich vrátení pracovníkovi Obce Oponice. 

Čl. 2 

Sadzobník poplatkov 

 

Druh Množstvo Cena (EUR) 

Poplatok za prenájom tanečnej sály domu kultúry, kuchyne a sociálnych zariadení za účelom usporiadania 

tanečnej zábavy, diskotéky a svadby 

pre občanov s trvalým pobytom v obci Oponice - 40 + energie podľa stavu 

elektromeru 

pre občanov s trvalým pobytom mimo obce Oponice - 80 + energie podľa stavu 

elektromeru 

Poplatok za prenájom tanečnej sály domu kultúry, kuchyne a sociálnych zariadení za účelom usporiadania 

rodinnej oslavy, karu a pod. 

pre občanov s trvalým pobytom v obci Oponice 
- 

20 + energie podľa stavu 

elektromeru 

pre občanov s trvalým pobytom mimo obce Oponice 
- 

40 + energie podľa stavu 

elektromeru 

Poplatok za prenájom tanečnej sály domu kultúry za účelom predajných akcií 

právnické a fyzické osoby - podnikatelia 
1 hod. 

4 + energie podľa stavu 

elektromeru 

Poplatok za zapožičanie riadov, stoličiek a stolov z domu kultúry pre občanov s trvalým pobytom v obci 

Oponice 

zapožičanie riadov 1 osoba 0,20 

zapožičanie stolov mimo domu kultúry 1 ks 0,40 

zapožičanie stoličiek mimo domu kultúry  1 ks 0,20 

zapožičanie obrusov 1 ks 0,10 

Poplatok za zapožičanie riadov, stoličiek a stolov z domu kultúry pre občanov s trvalým pobytom mimo 

obce Oponice 

zapožičanie riadov 1 osoba 0,40 

zapožičanie stolov mimo domu kultúry 1 ks 0,70 



 

zapožičanie stoličiek mimo domu kultúry  1 ks 0,40 

zapožičanie obrusov 1 ks 0,20 

Poplatok v múzeu 

vstupné do Apponyiho poľovníckeho múzea – deti do 18 

rokov, študenti, dôchodcovia 
1 osoba 1,00 

vstupné do Apponyiho poľovníckeho múzea - dospelí 1 osoba 2,00 

poplatok za knihu História Oponíc 1 ks 5,00 

poplatok  za pohľadnice Oponíc 1 ks 0,50 

Poplatok za vyhlásenie miestnym rozhlasom 

vyhlásenie miestneho rozhlasu právnickej osobe, alebo 

fyzickej osobe podnikateľovi   
1 hlásenie 2,00 

vyhlásenie miestneho rozhlasu mimo pracovných dní 1 hlásenie 4,00 

Poplatok za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce podľa plánovaného účelu používania 

Na obchodné priestory m
2
/rok 12,00 

Na reštauračné priestory m
2
/rok 15,00 

Na garáže m
2
/rok 10,00 

Na sklady m
2
/rok 10,00 

Na umiestnenie nápojových automatov m
2
/rok 25,00 

Na kancelárske priestory m
2
/rok 12,00 

Poplatok za prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 

nájom na nepodnikateľské účely bez možnosti výstavby m
2
/rok 0,50 

nájom na podnikateľské účely bez možnosti výstavby m
2
/rok 6,00 

nájom za pozemok na umiestnenie predajných stánkov m
2
/rok 12,00 

nájom za pozemok na umiestnenie reklamných zariadení - 

plocha do  5 m
2 rok 50,00 

nájom za pozemok na umiestnenie reklamných zariadení - 

plocha do  12 m
2 rok 120,00 

nájom za pozemok na umiestnenie reklamných zariadení - 

plocha nad 12 m
2 rok 250,00 

Poplatok za prenájom futbalového ihriska a šatne so sociálnym zariadením 

nájom na nepodnikateľské účely (rekreační športovci, 

športové organizácie mimo obce) 
hodina 15,00 

nájom na podnikateľské účely (komerčné turnaje, 

vystúpenia, koncerty) 
hodina 25,00 

nájom na podnikateľské účely (komerčné turnaje, 

vystúpenia, koncerty) 
deň 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Milan Gál 

Starosta obce 


