
 

 

Obec Lada v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov vydáva tento: 

 

 
N Á V R H 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É H O    N A R I A D E N I A  

č.  1/2023 

 

o poplatkoch za úkony a služby poskytované obcou Lada 
 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony a služby 

vykonávané Obecným úradom v Lade. 

2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovací úkon alebo 

službu. 

3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou alebo 

v hotovosti na obecnom úrade. 

4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení poplatku 

v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. 

 

Čl. 2 

Sadzobník poplatkov 
 

1. Poplatky za potvrdenia a stanoviská 

a) vydanie potvrdenia, stanoviska a vyjadrenia rôzneho druhu okrem potvrdení                 

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch               3,00 eurá 

b) potvrdenia o pridelení súpisného čísla                5,00 eur 

c) osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis vybavený 

mimo úradnej miestnosti                 3,00 eurá 

d) osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis, ak úkon 

vyžaduje zvýšenú náročnosť (zviazanie listiny)               3,00 eurá 

e) osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpisu                 2,00 eurá 

f) za vrecia na komunálny odpad                        - cena podľa aktuálnej faktúry dodávateľa 

    g)  poplatok za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa             1,00 euro 

    h)  potvrdenia o účasti na pohrebe          bez poplatkov 

 

2. Poplatky za povolenie na prekopania, podpich resp. pretláčanie miestnej komunikácie 

a) fyzické osoby                  20,00 eur 

b) fyzické a právnické osoby v rámci svojej podnikateľskej činnosti                      100,00 eur 

Pri asfaltovom povrchu komunikácie nie staršom ako 5 rokov je možný len podpich, resp. 

pretláčanie. 

 

3. Poplatok za zverejnenie oznamov 

a) vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase fyzická osoba              2,00 eurá 

b) vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase za účelom predaja alebo inej podnikateľskej 

činnosti            4,00 eur 

c) oznámenie o úmrtí              bez poplatku 

d) oznámenie o podujatiach – neziskové organizácie na území obce                    bez poplatku 



e) poplatok za vyvesenie oznamu na obecnej tabuli a webovom sídle obce                3,00 eur 

f) počas volebných kampaní: 

 jeden oznam (max. 5 minút čítaného oznamu za deň pre stranu/hnutie)          10,00 eur  

 vyhlásenie pozvánky na míting       5,00 eur 

 oznam odvysielaný z dodaného CD a pod.     5,00 eur            

g) vyhlásenie podľa písm. a), b), e) a f) mimo pracovnej doby počas pracovných dní a cez 

víkend                     100% príplatok 

 

4. Poplatok za kopírovanie 

a) formát A4 – jednostranne                         0,10 eura 

b) formát A4 – obojstranne                 0,15 eura 

 

5. Poplatok za tlač a skenovanie 

a) tlač čiernobiela formát A4 jednostranne                          0,25 eura 

b) skenovanie jedna strana formát A4                0,10 eura 

c) obojstranná tlač a skenovanie                                                                        50 % príplatok 

 

6. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu 

a) poplatok na predajné a iné zárobkové akcie                     80,00 eur/deň 

b) poplatok pre občanov obce – svadba a iná rodinná udalosť (výročie svadby, krstiny, oslava 

narodenín, sv. prijímanie, birmovka, konfirmácia a podobne)   50,00 eur/deň 

c) poplatok na tanečnú zábavu, alebo diskotéku (občanmi obce, podnikateľmi 

a organizáciami obce)                               80,00 eur/deň 

d) poplatok pri použití kultúrneho domu na kar: od 01.05. – 31.10.              15,00 eur  

 od 01.11. – 30.04.                  30,00 eur 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 bol vyvesený na úradnej tabuli od 

06.03.2023 do ..................... . 

3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované 

Obecným úradom v Lade bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lade dňa ..................., 

uznesením č. .................... 

4) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Lada č. 2/2008 o úhradách za poskytované služby obcou Lada zo dňa 

30.01.2008, Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 zo dňa 16.12.2008 a Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 

zo dňa 18.02.2009. 

5)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ....................... . 

 

 

 

V Lade, dňa 06.03.2023 

 

 

 

   Ing. Milan Hudák 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 


