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Názov účtovnej jednotky 

(adresa, IČO) 

  O b e c   Lúčka   

Lúčka č. 39,049 42,   IČO: 00328481                                

Názov vnútropodnikovej 
smernice 

O poplatkoch za úkony  a služby vykonané 
Obecným úradom v Lúčke, o určovaní 
nájomného za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve obce Lúčka a         
o poplatkoch za používanie strojov 
a techniky vo vlastníctve obce Lúčka        
pre  potreby  obyvateľov.  

Prílohy - 

Číslo smernice 1/2016 

Rozsah platnosti  

Za správnosť smernice 
zodpovedá 

Erika Vajdová 

Za dodržiavanie smernice 
zodpovedá 

Jozef Szabó, starosta obce 

Platnosť smernice pre 
obdobie 

Od 01.01.2017 

Schválil Jozef Szabó, starosta obce 
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Starosta Obce Lúčka 
___________________________________________________________________________ 

 V súlade s ustanovením zákona SNR 369/90 Zb. par.6 odst.1 o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov  Zákona č.18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
par. 671 ods.1 Občianskeho zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

vydáva 
 

Smernicu 
 

o poplatkoch za úkony  a služby vykonané Obecným úradom v Lúčke,     o 
určovaní nájomného  za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
obce Lúčka  a o poplatkoch za používanie strojov a techniky vo vlastníctve 
obce Lúčka pre potreby obyvateľov.  
 
                                                                        

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 
1) Touto smernicou sa stanovujú poplatky  za pracovné úkony  vykonané Obecným úradom 

v Lúčke a nájomné za prenájom nebytových priestorov  ako i pôdy vo vlastníctve obce 
Lúčka, poplatky za prenájom techniky, strojov a dopravných prostriedkov vykonané 
Obecným úradom  

2) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet  na spoplatňovaný úkon 
alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný, respektívne, ktorá o poskytnutie 
prenájmu nebytových priestorov požiadala. 

3) Poplatky sa platia prevodom  z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo 
v hotovosti na potvrdenku Obecného úradu v Lúčke. 

4) Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní, okrem zmluvne dohodnutých 
prípadov  a sú príjmom obce. Pri platení poplatku v hotovosti vydá  Obecný úrad v Lúčke 
potvrdenie o zaplatení poplatku. U poplatkoch majúcich povahu správnych poplatkov sa 
v rozhodnutí, respektívne v potvrdení uvedie údaj o zaplatení a sume poplatku. 

 
 

Článok 2 

Sadzobník poplatkov 

 
ADMINISTRATÍVNE POPLATKY 
 
a) Vydanie oznámenia o súpisnom čísle, vydanie oznámenia o veku  
       stavby, vydanie stanovísk a všeobecných  potvrdení             5,00 €    
b) Vydanie rybárskeho lístka ročného   6,50 €     trojročný 17,00 €    
c) Vydanie osvedčenia SHR aj náhradného     6,50 €   
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d) Úhrada výdavkov / poštovné, CD nosič ..../ pri žiadosti o sprístupnenie informácií 
v zmysle zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 3,00 €           

 
 
OBECNÝ ROZHLAS 
 
a) Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase                                                   2,00 €     
 
 
ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY      ČB  
 
e) Vyhotovenie fotokópie a tlač formátu A4 jednostranne             0,10 €          
f) Vyhotovenie fotokópie a tlač formátu A4 obojstranne               0,20 €   
 
 
PRENÁJOM SÁLY 
Pre spoločenské organizácie obce Lúčka bezplatne. 
 
a) Prenájom sály kultúrneho domu                                               Deň     2-3 hodiny 
                                   -    v zimnom období                                  30,00 €                  5,00 €   

- v letnom období                                   20,00 €       5,00 €  
 
                        
 
ZAPOŽI ČANIE 
 
- miešačka betónu                                            10,00 €/deň 
- zbíjacie kladivo         20,00 €/deň  
- vybračný stroj        20,00 €/ deň +PHM 
 
 
 

Poplatky vyberané podľa iných predpisov obce  
 
TRHOVISKO – VZN č. 3/2015 o DzN 
 
a) Poplatok za predajné miesto , poskytnutie služieb, umiestnenia stavebného zariadenia, 

cirkusu, umiestnenia skládky                                                                          0,40 €  m2/deň 
 
 
 
 
CINTORÍN  - Prevádzkový poriadok pohrebiska VZN 4/2015 , z  Prílohy č. 1 
 
a) Poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov                                  10,00 € /1 hrob 
b) Poplatok za prenájom hrobového miesta na 10 rokov                                  20,00 € /2 hrob 
c) Poplatok za prenájom urnového miesta na 10 rokov                                    10,00 € /1 hrob 
d) Poplatok za použitie domu smútku   na  1 pohreb                              10,00 €/pohreb                
e) Použitie mraziaceho boxu                7,00 € /deň 
f) Poplatok za stavebné práce / vstup vozidla , stavba, stavebná úprava hrobu/ 3,32 € 
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OPATROVATE ĽSKÁ SLUŽBA – VZN č. 1 /2016       
 
Opatrovateľská služba                                                                                                3,00 €/hod 
  
 
 

  Článok 3 
 

Platenie poplatkov 
 

Poplatky sa platia v hotovosti na Obecnom úrade v Lúčke v pracovnom čase, alebo bankovým 
prevodom na č. účtu IBAN SK 96 5600 0000 0005 1764 4001. Do poznámky uviesť meno, 
priezvisko a účel poplatku. 
 
 
 

Článok 4 
 

Záverečné ustanovenie 
 
1) Starosta obce je oprávnený poskytnúť úľavu ak je to v záujme obce a  informovať 

o udelení úľavy obecné zastupiteľstvo. 
2) V prípadoch neuvedených v tejto smernici sa bude postupovať podľa Zákona 145/95 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov  a Občianskeho zákonníka 
par. 671 ods.1. 

3) Touto smernicou sa ruší smernica obce Lúčka č.4/2012, o správnych poplatkoch 
a poplatkoch za pracovné úkony vykonané obecným úradom v Lúčke zo dňa 16.11.2012 . 

4) Interná smernica bola prerokovaná  na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lúčke dňa 
05.12.2016  uznesením OZ č. 41 /2016   a nadobúda účinnosť dňom  prerokovania na OZ.   

 
 

V Lúčke  dňa  21.11.2016 
       
 

 
                                                                                               Jozef Szabó 
                                                                                                  starosta obce 
 
 

 


