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Smernica  

č. 2/2019 

o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci FRIČOVCE 

PRVÁ ČASŤ 

§ 1 

Správa poplatkov 

Správu poplatkov za služby v katastrálnom území obce Fričovce vykonáva Obecný úrad Fričovce. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

§ 2 

Druh poplatku 

/1/ V obci Fričovce sa budú vyberať tieto poplatky za služby: 

  1/ poplatok za užívanie obradnej miestnosti Obecného úradu 

  2/ poplatok za vyhlásenie v MR 

  3/ poplatok za reprografiu 

  4/ poplatok miestnej knižnice 

  5/ poplatok za úkon alebo konanie obec. zastup., komisie 

  6/ poplatok za prenájom kuchynských zariadení a jedálenského inventára, stolov, stoličiek, lavičiek. 

  7/ poplatok za prepožičanie rebríka, odvlhčovača a vibračnej dosky 

  8/ poplatok za zviazanie dokumentu trikolórou 

  9/ poplatok za pokosenie obecným krovinorezom 

10/ poplatok za prenájom priestorov vo vlastníctve obce /priestory v budove Fričovce č. 64 – staré 

MNV, v budove Fričovce č. 266 – šatne TJ                                                                             

11/ poplatok za dodávku pitnej vody a údržbu skupinového vodovodu v časti obce ULICE 

a GAZDOVEC a STAVBA 

12/ poplatok za odvedenie a zneškodnenie odpadových vôd 

13/ poplatok za použitie hasičského vozidla mimo záchranných prác 

14/ poplatok za úhradu nákladov spojených s obsluhou požičanej techniky 

 

TRETIA ČASŤ 

§ 3 

Výška poplatku a splatnosť 

/1/ Poplatok za užívanie obradnej miestnosti  

Poplatok sa platí za prepožičanie obradnej miestnosti na uskutočnenie posedení, výstav, 

prezentačných, predajných a informačných akcií. 

a/ sadzba poplatku za obradnú sieň :      10,00 €/hod   

b/ neziskové organizácie pôsobiace v obci,  detský folklórny súbor  Slniečko, spevácke skupiny 

a dychová hudba majú 100 % zľavu pri prepožičaní obradnej miestnosti.  
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/2/ Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

 a/ sadzba poplatku za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase  3,00 €  za jedno vyhlásenie (neziskové 

organizácie pôsobiace v obci,  detský folklórny súbor  Slniečko, spevácke skupiny a dychová hudba 

majú 100 % zľavu). 

 b/ poplatok je splatný pred začiatkom relácie. 

 

/3/ Poplatok za reprografiu, tlačenie z PC, fax a použitie internetu 

 a/ vyhotovenie fotokópie formátu  A4 jednostranné  0,10 €, obojstranné 0,15 €  

      vyhotovenie fotokópie formátu  A3 jednostranné 0,15 €, obojstranné 0,20 €  

b/ tlačenie z PC A4   0,15 € 

c/ internet za každú aj začatú polhodinu 0,70 € 

Poplatok je splatný po vyhotovení fotokópie, vytlačení dokumentu, dofaxovaní a po použití internetu. 

 

/4/ Poplatky obecnej knižnice 

 a/ za obnovu členstva v knižnici  deti a študenti   0,50 €      

                                                       dospelí         1,00 €    

                                                       z iných obcí - deti a študenti  1,00 €   

                                                                              dospelí  1,50 €   

b/ za stratu čitateľského preukazu  0,50 €                                                                         

c/ za  oneskorené vrátenie výpožičiek 

I. upomienka   0,50 €                

     II.         upomienka   1,00 €                  

III.        upomienka    1,70 €               

  d/ medziknižničné výpožičné  služby  - 2 €   

/5/ Poplatok za úkon alebo konanie obecného zastupiteľstva,  komisie či obecnej rady v 

prípade podnetu alebo sťažností na iní subjekt, okrem obce a jej orgánov 

a/ sadzba poplatku 3,00 €  

b/ poplatok je splatný pri podaní podnetu alebo sťažností                                                        

/6/ Poplatok za prenájom kuchynských priestorov, kuchynských zariadení a 

jedálenského inventára                                                                          

 a/ poplatok sa platí za prenájom kuchynských zariadení a jedálenského inventára. 

 b/ sadzba poplatku je: 

1. vypožičanie jedálenského inventáru do 20 kusov tanierov, pohárov alebo iného jedálenského 

inventáru 3,00 € za každý začatý deň 

2. vypožičanie jedálenského inventáru viac ako 20 kusov tanierov, pohárov alebo iného 

jedálenského inventáru 3,00 € za každý začatý deň 

3. vypožičanie stolov, stoličiek, lavičiek  - do 8 kusov stolov, stoličiek a lavičiek 3,00 € za každý 

začatý deň  



Smernica č. 2/2019 
 

Smernica č. 1/2018 Strana 3 
 

4. vypožičanie stolov, stoličiek, lavičiek  - viac ako 8 kusov stolov, stoličiek a lavičiek 6,00 € za 

každý začatý deň 

5. vypožičanie stanu -  8,00 € za každý začatý deň 

 Poplatok je splatný pri vrátení zariadení a inventáru, stolov, stoličiek, lavičiek a stanov. 

/7/ Poplatok za prepožičanie rebríka, odvlhčovača a vibračnej dosky 

 

- sadzba poplatku za požičanie rebríka    2,00 €/hodinu 

- sadzba poplatku za požičanie odvlhčovača    0,50 €/hodinu 

- sadzba poplatku sa požičanie vibračnej dosky 

                                                                                    10 €/  do 5 hodín 

                                                                                    16 €/  do 24 hodín 

                                                                                    kaucia - 30,00 € 

/8/ poplatok za zviazanie dokumentu trikolórou  

- sadzba poplatku za zviazanie dokumentu  1,00 € 

/9/ poplatok za pokosenie obecným krovinorezom                                                                                

- sadzba poplatku za pokosenie   10,00 €/ každá aj začatá hodina 

Poplatok je splatný do jedného dňa po pokosení. 

/10/ Poplatok za prenájom priestorov vo vlastníctve obce /priestory v budove Fričovce č. 

64 – staré MNV, v budove Fričovce č. 266 – šatne futbalového klubu a  v areáli TJ 

Poplatok zahŕňa náklady na elektrickú energiu (svetlo, napojené elektrické spotrebiče). 

a/ sadzba poplatku  

1. pre účely tréningov, sústredení a zápasov Fričovského futbalového klubu, členov DHZ a 

potreby ZŠ a MŠ                                                                                          0,00 €/ hod.         

2. pre domácich (rekreačné aktivity, oslavy, posedenia)                                 2,00 €/ hod.                                                                    

3. pre cudzie kolektívy                                                                                     5,00 €/hod.  

 Poplatok je potrebné oznámiť a uhradiť najneskôr v pracovný deň pred konaním aktivity na obecnom 

úrade. Na schválenie v presný termín a miesto nie je právny nárok. Konanie bez písomného schválenia 

starostom obce sa rieši v súlade s ustanoveniami zákona č. 372/1990 zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

/11/ poplatok za dodávku pitnej vody a údržbu skupinového vodovodu v časti obce 

ULICE a GAZDOVEC a STAVBA 

Poplatok zahŕňa náklady na elektrickú energiu spotrebovanú pri zásobovaní pitnou vodou a z nákladov 

na údržbu vodovodu vynaložených v predchádzajúcom roku.  

- sadzba poplatku za osobu a rok sa určí podľa skutočne spotrebovanej energie a vynaložených 

nákladov na údržbu vodovodu za predchádzajúci rok 

Poplatok je splatný raz v roku za predchádzajú rok. 

/12/ poplatok za odvedenie a zneškodnenie odpadových vôd prostredníctvom verejnej 

kanalizácie v skúšobnej prevádzke 

- sadzba poplatku: 

14,00 €/ osoba a rok     

7,00 €/ osoba a rok pre obyvateľa obce Fričovce svojpomocne prečerpávajúceho žumpu do kanalizácie 
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1,00 € /m3 – pre FO – podnikateľov a pre právnické osoby 

0,70 €/m3 - vypúšťanie žumpy cisternovým vozidlom do verejnej kanalizácie – od obyvateľov 

s trvalým pobytom v obci Fričovce 

1,40 €/m3- vypúšťanie žumpy cisternovým vozidlom do verejnej kanalizácie –  od obyvateľov z iných 

obcí 

Odvedenie a zneškodnenie vôd na základe zmluvy s obcou Fričovce a na základe podmienok ňou 

stanovených. 

 

/13/ poplatok za použitie hasičského vozidla mimo záchranných prác (čistenie studní, 

prečistenie kanálov, čistenie miestnych komunikácii...) 

 

Sadzba poplatku za použitie hasičského vozidla: 

 - pre občanov s trvalým pobytom v obci:    

10,00 €/hodina 

- pre občanov bez trvalého pobytu v obci a pre FO a PO, ktoré na území obce majú sídlo 

podnikania, alebo podnikajú na území obce:   

15,00 €/hodina 

- pre občanov iných obcí a pre FO a PO, ktoré na území obce nemajú sídlo podnikania a ani 

na jej území nepodnikajú: 

30,00 €/hodina 

 

/14/ poplatok za úhradu nákladov spojených s obsluhou požičanej techniky 

- 8 eur/ hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom vo Fričovciach  

- Po použití drviča je platca povinný doplniť spotrebovaný benzín 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 

/1/ Ak nebudú poplatky odvedené, zaplatené včas, alebo v správnej výške, obec poplatok zvýši o 

50%.                                                                

/2/ Poplatník je povinný včas oznámiť OcÚ skutočnosti zakladajúce poplatkovú povinnosť.  

/3/ Túto smernicu schválilo obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach dňa 22.03.2019. 

/4/ Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25.03.2019. 

Vo Fričovciach dňa 19.03.2019 

 

                                                                                                                      PhDr. Ján Mikula 

                                                                                                                            starosta obce 
 


