
SADZOBNÍK CIEN 

za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Trnovec nad Váhom 

č. 1/2020 

Tento vnútorný predpis (ďalej „smernica“) sa vydáva za účelom stanovenia poplatkov za 

odplatné služby pre obyvateľov obce ako aj pre právnické a fyzické osoby, ktorým obec 

služby poskytuje. 

 

 

ČLÁNOK I. 

Všeobecné ustanovenia a predmet úpravy 

1. Smernica „SADZOBNÍK CIEN za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Trnovec 

nad Váhom“ (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.  

2. Cieľom a účelom tohto Sadzobníka je stanovenie výšky poplatkov za spoplatňované 

úkony resp. služby, ktoré obec vykoná v prospech zadávateľa (objednávateľa). 

 

 

ČLÁNOK II. 

Definícia základných pojmov 

1. Poplatník na účely tejto smernice je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala 

podnet na vykonanie spoplatneného úkonu alebo činnosti.  

2. Spoplatnený úkon alebo činnosť je úkon alebo činnosť v prospech právnickej alebo 

fyzickej osoby, ktorý obec podľa všeobecne platných právnych noriem nie je povinná 

bezplatne poskytovať.  

3. Prijímateľ poplatkov sa na účely tejto smernice a podľa zákona rozumie Obec Trnovec 

nad Váhom. Všetky poplatky sa platia do pokladne Obecného úradu v Trnovci nad 

Váhom, Hlavná 587 a sú splatné pri podaní žiadosti, najneskôr však do troch dní po 

ukončení spoplatneného úkonu. Príjmy sú príjmom obce. 

 

 

 

 

 

 

 



ČLÁNOK III. 

Druhy spoplatnených úkonov a ich výška 

1. Prenájom mechanizmov 

Práce vykonávané v sobotu príplatok 30 %, práce vykonávané v nedeľu a štátny sviatok 

príplatok 100 % k uvedeným cenám. 

2. Prenájom priestorov 

Druh služby Cena 

Jednorazový prenájom 
veľkej sály MKS v Trnovci 
nad Váhom (s použitím 
bufetu a kuchyne)2   
 

FO - Občan s trvalým pobytom 
v obci Trnovec nad Váhom 

200 € + poplatok za 
energie vo výške 1,00 
€ za každého 
zúčastneného, 
minimálne vo výške 
50,00 €3   

PO – obchodná spoločnosť, SZČO 
a pod. 

400 € + poplatok za 
energie vo výške 1,00 
€ za každého 
zúčastneného, 
minimálne vo výške 
100,00 € 

PO – občianske združenia, 
neziskové organizácie, nadácie 
a pod. pôsobiace v obci 

0 € 
 

Poplatok za činnosť požiarnej hliadky DHZ na zabezpečenie 
protipožiarnej ochrany pri konaní akcie 

50 € 
 

                                                           
1 Prenájom kontajnera od piatka do pondelka sa počíta ako jeden deň 
2 Pri jednorazovom prenájme sály MKS sa uhrádza depozit vo výške 200,00 € 
3 V prípade porušenia podmienok prenájmu, najmä fiktívny prenájom pre osobu s trvalým pobytom mimo obce 
Trnovec nad Váhom bude výška nájmu navýšená o 100% 

Druh služby Cena 

Práce s vibračnou doskou 11,00 €/ hodina 

Práca s krovinorezom (kosenie) 20,00 €/prvá hodina 

10,00 €/každá ďalšia 
hodina  

Pristavenie nádoby na odpad (vrátane odvozu) 20,00 € 

Prenájom nádoby na odpad 5 €/deň1 

Práce s malotraktorom KUBOTA (búracie kladivo, podkop, 
preprava s vlečkou) 
 

26,00 €/ hodina 

Práce s čelným nakladačom 40,00 €/ hodina 

Preprava vozidlom v rámci obce 10,00 €/jeden prevoz  

Práce bytové priestory – opravy nad rámec Zásad pre tvorbu 
a hospodárenie s finančnými prostriedkami fondu prevádzky zo 
dňa 13.09.2021 a Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z.  

15 €/hodina 



Jednorazový prenájom 
miestnosti v Komunitnom 
centre Horný Jatov  
 

FO občan s trvalým pobytom 
v obci Trnovec nad Váhom 

50 € + depozit 100 € 

 

3. Prenájom zariadenia (cena za ks) 

Druh služby Cena 

Stôl 3,00 € 

Stolička 1,00 € 

Kávová šálka (vrátane podšálky) 0,20 € 

Čajová šálka 0,20 € 

Pohár 0,02 dl (starší typ) 0,10 € 

Pohár 0,1 dl (starší typ) 0,10 € 

Pohár 0,1 dl (novší typ) 0,20 € 

Pohár 0,2 dl (starší typ) 0,10 € 

Pohár 0,2 dl (novší typ) 0,20 € 

Tanier hlboký 0,40 € 

Tanier plytký  0,40 € 

Tanier dezertný 0,40 € 

Misa polievková 1,00 € 

Misa oválna 0,70 € 

Misa okrúhla 0,70 € 

Misa šalátová 0,50 € 

Misa kompótová 0,50 € 

Naberačka 0,20 € 

Lyžica   0,10 € 

Vidlička 0,10 € 

Nôž 0,10 € 

Lyžička 0,05 € 

Kávová kanvica 0,70 € 

Cukornička 0,10 € 

Mliekovka 0,10 € 

Korenička 0,10 € 

Váza 0,20 € 

Poháre ozdobné 0,06 dl 0,50 € 

Poháre 1,3 dl 0,50 € 

Poháre 2,3 dl 0,50 € 

Poháre na stopke 0,50 € 

Poháre 0,2 dl 0,50 € 

Tácka   0,50 € 

Podnos veľký 0,50 € 

Obrus 1,00 € 

Pivný set (1 stôl + 2 lavice)   8,00 € 

Pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod. pôsobiace v obci Trnovec nad 

Váhom sa zariadenia prenajíma zdarma. 

 



4. Inzercia – Trnovecké noviny 

Druh služby Cena 

1/1 strany A4 100,00 € 

1/2 strany A4  50,00 € 

1/3 strany A4 33,00 € 

1/8 strany A4 12,00 € 

Riadková inzercia 0,03 €/jeden znak 
 

          

5. Hlásenie miestneho rozhlasu a SMS rozhlasom 

Obec Trnovec nad Váhom na základe požiadania fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, 

alebo právnickej osoby vyhlási reláciu v miestnom rozhlase a to v pracovné dni denne od 

9:00 do 15:30, vo výnimočných prípadoch i v dňoch pracovného voľna. 

Druh služby Cena 

Hlásenie v miestnom rozhlase 3,00 €/jedno hlásenie 

Hlásenie v miestnom rozhlase pre subjekty s trvalým pobytom 
v obci Trnovec nad Váhom  

1,00 €/jedno hlásenie 

Hlásenie v SMS rozhlase 1,00 €/jeden oznam 

Hlásenie v SMS rozhlase pre subjekty s trvalým pobytom v obci 
Trnovec nad Váhom 

0,50 €/jeden oznam 

Smútočné oznámenie, výnimočný prípad (krízová situácia, 
pátranie a pod.) 

zdarma 

 

 

 

6. Vyhotovenie fotokópií tlačív a písomností 

Druh služby Cena 

Vyhotovenie fotokópie A4 jednostranná čiernobielo 0,05 € 

Vyhotovenie fotokópie A4 dvojstranná čiernobielo 0,10 € 

Vyhotovenie fotokópie A4 jednostranná farebne 0,25 € 

Vyhotovenie fotokópie A4 dvojstranná farebne 0,50 € 

Vyhotovenie fotokópie A3 jednostranná čiernobielo 0,10 € 

Vyhotovenie fotokópie A3 dvojstranná čiernobielo 0,20 € 

Vyhotovenie fotokópie A3 jednostranná farebne 0,50 € 

Vyhotovenie fotokópie A3 dvojstranná farebne 1,00 € 

Vyhotovenie odpisu, výpisu, potvrdenia z registratúrneho 
záznamu alebo kópie registratúrneho záznamu 

0,10 €/1 strana 

 (úrad osvedčuje na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom; úradom osvedčený odpis, 

výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu) 

 

 

 

 



ČLÁNOK IV. 

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 obecného majetku.  

2. Zníženie poplatku za službu je oprávnený odsúhlasiť starosta obce. Zníženie poplatku 

môže byť maximálne o 10% zo všeobecne stanovenej ceny.  

3. Odklad platenia poplatku sa nepripúšťa. 

4. Služby poskytujeme len v prípade voľnej kapacity. V prípade hodinovej sadzby sa 

účtuje každá začatá hodina. 

5. Zamestnanci obce Trnovec nad Váhom majú zľavu pri poskytovaní služieb upravených 

v tejto smernici vo výške 100%. 

6. Táto smernica nadobúda účinnosť 15. 09. 2020. 

7. Článok III. bod 5 a 6 nadobúdajú účinnosť dňom 01. 01. 2021. 

8. Článok III. bod 1 časť Práce – bytové priestory nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2022. 

9. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v Obci Trnovec 

nad Váhom a na internetovej stránke obce Trnovec nad Váhom. 

 

 

 

 

 

Mgr. Oliver Berecz 

           starosta obce 


