Smernica č. 1/2019

o podmienkach užívania hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, o poskytovaní služieb a
sadzobník úhrad za užívanie a za služby poskytované obcou Chorvátsky Grob.
Starostka obce Chorvátsky Grob v súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Štatútom obce a Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Chorvátsky Grob v platom znení, vydáva túto
smernicu:
Článok 1
Účelom tejto smernice je úprava výšky úhrad za krátkodobé užívanie hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce a za služby, ktoré obec Chorvátsky Grob poskytuje, a ktoré nie sú upravené inými
právnymi predpismi. Táto smernica je platná pre územie obce Chorvátsky Grob.
Článok 2
Obec Chorvátsky Grob stanovuje v zmysle Čl. 1 tejto smernice nasledovné úhrady:
1. Za užívanie zasadacej miestnosti na obecnom úrade je úhrada stanovená nasledovne:
fyzické osoby
právnické osoby

10 eur za každú začatú hodinu
20 eur za každú začatú hodinu

2. Za užívanie školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob, Čierna Voda
fyzické osoby
právnické osoby
Organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec
Chorvátsky Grob

10 eur za každú začatú hodinu + energie
15 eur za každú začatú hodinu + energie
Bezplatne ( jedáleň, šk. kuchyňa a riad)
užívateľ platí len za spotrebovanú energiu

Zľava 50% ( jedáleň, šk. kuchyňa a riad)
Občianske združenia pôsobiace na území obce
užívateľ platí len za spotrebovanú energiu
Chorvátsky Grob, ktoré majú platnú zmluvu o
spolupráci s obcou
seniori nad 62 rokov s trvalým pobytom v obci
Bezplatne ( jedáleň, šk. kuchyňa a riad)
Chorvátsky Grob
užívateľ platí len za spotrebovanú energiu
V prípade požiadavky na využitie školskej kuchyne sú úhrady závislé od počtu stravníkov:
do 30 ľudí - jedna kuchárka
plus 9 eur na začatú hodinu
do 60 ľudí – dve kuchárky
plus 18 eur na začatú hodinu
nad 60 ľudí – tri kuchárky
plus 27 eur na začatú hodinu
Nie je možné si prenajať školskú kuchyňu bez personálu
V prípade špecifických požiadaviek je možné cenu prispôsobiť po dohode so starostkou obce.
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Za zapožičanie riadu – tanierov, príborov,
jednorázová úhrada vo výške 15 eur
pohárov a pod. + obrusy
Pri odovzdávaní zapožičaného riadu sa rozbitý/stratený riad uhrádza zvlášť, cena jednotlivých
poškodených riadov je stanovená pracovníkom ekonomického oddelenia OcÚ podľa ich nadobúdacej
ceny.
3. Úhrada za užívanie multifunkčného ihriska na školskom dvore:
ihrisko bez osvetlenia
ihrisko s osvetlením
Celodenné užívanie ihriska
Poplatok za každú ďalšiu hodinu
Organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec
Chorvátsky Grob (časovo po dohode so
správcom)
Občianske združenia pôsobiace na území obce
Chorvátsky Grob, ktoré majú platnú zmluvu o
spolupráci s obcou

10 eur za každú začatú hodinu
13 eur za každú začatú hodinu
100 eur na deň
50% poplatku
bezplatne
s 50% zľavou

4. Úhrada za užívanie miestnosti Denného centra Čerešňová 4, Chorvátsky Grob:
Užívanie miestnosti
6 eur za hodinu nájmu

5. Úhrada za osobitné užívanie verejného priestranstva počas Dní obce a iných kultúrno-spoločenských
podujatí organizovaných obcou.
Kategória 1
Kategória 2
Kategória 3

500 eur na deň
100 eur na deň
50 eur na deň

Článok 3
Obec Chorvátsky Grob za umiestnenie reklamy, oznamu a inzercie na oficiálnej internetovej stránke
obce ,,www.chorvatskygrob.sk“ a v obecnom časopise Chorvatan , stanovuje nasledovný sadzobník
úhrad pri formáte A4 jednej strany, t.j. 297mm x 210mm:
Typ inzercie
Celostranová
inzercia
Polstranová
inzercia - na
šírku
Polstranová
inzercia na
výšku
Štvrťstranová
inzercia-na
výšku
Tretinová

Jednorazové
vydanie
300,00 eur

3 vydania po
sebe
860,00 eur

6 vydaní po sebe

150,00 eur

425,00 eur

850,00 eur

150,00 eur

425,00 eur

850,00 eur

75,00 eur

210,00 eur

420,00 eur

100,00 eur

270,00 eur

540,00 eur
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1 620,00 eur

inzercia
(na šírku)
Dvojtretinová
inzercia
Osminová
inzercia (na
šírku)
Šestnástinová
inzercia -na
výšku
Tretinová
inzercia
na titulnej
strane
Šestinová
inzercia
na titulnej
strane

200,00 eur

540,00 eur

1 080,00 eur

38,00 eur

105,00 eur

210,00 eur

19,00 eur

53,00 eur

105,00 eur

150,00 eur

425,00 eur

850,00 eur

80,00 eur

225,00 eur

450,00 eur

Spomienka na zosnulých, blahoželania a pod.
10,00 eur
Riadková inzercia (Max. 5 riadkov v text.
10,00 eur
editore,
veľkosť písma 12)
Vkladaná inzercia max. A4
0,06€ /ks
Právnická osoba, ktorá podniká na území obce má nárok na 50 % zľavu z ceny inzercie, ak sa inzercia
týka propagovania jej podnikania.
Na oficiálnej internetovej stránke obce www.chorvatskygrob.sk nie je možné umiestňovať oznamy,
ktoré sú zakázané podľa článku 4 ods. 5 tejto smernice.
Článok 4
Obec Chorvátsky Grob stanovuje pravidlá a úhrady za hlásenia v obecnom rozhlase a prevádzku
obecného rozhlasu nasledovne:
1. Vysielacím stanovišťom obecného rozhlasu je Obecný úrad Chorvátsky Grob.
2. Obecný rozhlas môže používať iba osoba k tomu určená.
3. Obecný rozhlas slúži k sprostredkovaniu:
a) nekomerčných informácií, a to najmä o poruchách na inžinierskych sieťach, o športových a
kultúrnych podujatiach
b) komerčných informácií , adresovaných obyvateľom obce Chorvátsky Grob k sprostredkovaniu
komerčných informácií.
4. Obecným rozhlasom sú vysielané tieto oznamy:
• oznamy obecného úradu,
• oznamy organizácií zriadenými obcou,
• oznamy o krízových a mimoriadnych situáciách,
• oznamy o prerušení dodávok vody,
• oznamy o prerušení dodávok energií,
• oznamy o konaní kultúrnych a športových podujatiach v obce Chorvátsky Grob,
• komerčné oznamy.
5. V obecnom rozhlase je zakázané vysielať:
• oznamy propagujúce rasizmus a fašizmus,
• oznamy hanobiace občanov a jednotlivé vierovyznania,
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• oznamy ohrozujúce mravnú výchovu mládeže,
• oznamy , ktoré sú hanlivé, urážlivé a evidentne nepravdivé,
• informácie o politických stranách, hnutiach a politických aktivitách,
• informácie súkromného charakteru,
• informácie obsahujúce osobné údaje.
6. Za jedno hlásenie v obecnom rozhlase sa považuje dvakrát po sebe prečítanie oznamu alebo
dvakrát po sebe odvysielanie audio nahrávky v jednom konkrétne stanovenom dni a čase.
7. Obecný rozhlas bude poskytovať hlásenia počas pracovných dní, a to o 9:00 hod. a o 15:00 hod.
8. V prípade naliehavých a mimoriadnych situácií sa môže hlásenie uskutočniť aj v inom čase, týka sa
to najmä prerušenia dodávky vody, energií, nájdených zvierat a pod.
9. V čase konania pohrebu nebude obecný rozhlas vysielať oznamy.
10. Žiadateľ o odvysielanie oznamu alebo relácie v obecnom rozhlase predloží písomný text alebo
audio nahrávku na oddelenie matriky osobne, poštou, alebo prostredníctvom elektronickej pošty,
kde mu bude vypočítaná výška úhrady a predložený doklad pre pokladňu.
11. V prípade nevhodného textu môže byť vysielanie v obecnom rozhlase odmietnuté.
12. Počet hlásení v obecnom rozhlase je obmedzený na maximálne štyri hlásenia vzťahujúce sa k
jednej akcii alebo oznamu. Netýka sa to krízových a mimoriadnych situácií.
13. Evidenciu hlásení vedie pracovník k tomu určený v knihe hlásení, ktorá obsahuje dátum, text, údaj
o úhrade a počet hlásení.
14. Úhrada za odvysielanie oznamu alebo audio nahrávky v obecnom rozhlase musí byť pred jeho
odvysielaním vopred zaplatená v obecnej pokladni.
15. Úhrada za hlásenie je stanovená vo výške 3 eurá za jedno hlásenie. Táto výška úhrady platí aj pre
každé ďalšie opakované hlásenia.
16. Úhrada sa nevyberá za
• hlásenia obecného úradu,
• hlásenia o konaní kultúrnych podujatí, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je obec
Chorvátsky Grob,
• hlásenia o športových podujatiach, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je obec
Chorvátsky Grob,
• hlásenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob,
• hlásenia o krízových a havarijných situáciách,
• hlásenia pre humanitárne a charitatívne účely,
• hlásenia o nájdených zvieratách.
Článok 5
Obec Chorvátsky Grob stanovuje úhrady za služby poskytované obecným úradom a za zapožičanie
hnuteľných vecí nasledovne:
1. Úhrady za kopírovanie:
A4 čiernobielo
A4 čiernobielo, obojstranne
A3 čiernobielo
A3 čiernobielo, obojstranne
A4 farebne
A4 farebne, obojstranne
A3 farebne
A3 farebne, obojstranne

0,10 eur
0,20 eur
0,20 eur
0,40 eur
0,50 eur
1,00 eur
1,00 eur
2,00 eur

2. Úhrady za nádoby na likvidáciu odpadu stanovuje obec nasledovne:
• 120 l kontajner na komunálny odpad
21,00 eur
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• 120 l kontajner na papier
22,10 eur
• 120 l kontajner na plasty
22,10 eur
• nádoba na bioodpad 240 l bezplatne, podmienkou je mať uhradený komunálny odpad
• kompostér 420 l
34,20 eur *
presná cena je stanovená vždy podľa aktuálnej ceny od dodávateľa.
(* bezplatný nárok je len na jednu nádobu: bioodpad alebo kompostér , v prípade ďalšej nádoby sa
uhrádza stanovená cena za kompostér)
3.Úhrada za zapožičanie zvukovej aparatúry je stanovená vo výške 10 eur/deň.
4.Úhrada za zapožičanie lavíc a stolov (set = jeden stôl + dve lavice) stanovuje obec nasledovne:
Obyvatelia obce s trvalým pobytom v za set 2 eur / deň
Chorvátskom Grobe
Občania bez trvalého pobytu v Chorvátskom
za set 3,5 eur / deň
Grobe
Organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec
Bezplatne
Chorvátsky Grob (dovoz/odvoz po dohode s
vedúcim prevádzky OcÚ)
s 50% zľavou
Občianske združenia pôsobiace na území obce
Chorvátsky Grob, ktoré majú platnú zmluvu o
spolupráci s obcou (dovoz/odvoz po dohode s
vedúcim prevádzky OcÚ)
so 70% zľavou
Seniori nad 62 rokov s trvalým pobytom v obci
Chorvátsky Grob (dovoz/odvoz po dohode s
vedúcim prevádzky OcÚ)
5.Úhrada za prepravu obecným mikrobusom sa stanovuje nasledovne:
Jazdné
Stojné
Organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec

0,9 eura za kilometer
5 eur za každú začatú hodinu
Bezplatne

Chorvátsky Grob (pristavenie mikrobusu po
dohode s vedúcim prevádzky OcÚ)
s 50% zľavou
Občianske združenia pôsobiace na území obce
Chorvátsky Grob, ktoré majú platnú zmluvu o
spolupráci s obcou (pristavenie mikrobusu po
dohode s vedúcim prevádzky OcÚ)
so 70% zľavou
Seniori nad 62 rokov s trvalým pobytom v obci
Chorvátsky Grob (pristavenie mikrobusu po
dohode s vedúcim prevádzky OcÚ)
• Obecný mikrobus sa zapožičiava iba so zazmluvneným obecným šoférom.
• Termíny možnosti zapožičania obecného mikrobusu sú k dispozícii na obecnom úradu vždy 2
mesiace dopredu.
• Písomnú rezerváciu na prenájom obecného mikrobusu treba doručiť minimálne týždeň pred
dátumom požadovaného prenájmu na obecný úrad.
5. Úhrada za vydávanie rôznych potvrdení Obecného úradu, ktoré nie sú uvedené a spoplatňované
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení, je stanovená vo výške 2 eurá
za potvrdenie.
Článok 6
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1. Táto smernica upravuje podmienky užívania hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
podmienky poskytovania služieb a sadzobník úhrad za užívanie a za služby poskytované obcou
Chorvátsky Grob.
2. Zmeny a úpravy tejto smernice sú v kompetencii starostky obce, ktorá môže v prípade potreby
(najmä v prípadoch hodných osobitného zreteľa) túto smernicu upraviť a špecifikovať svojim
písomným pokynom, alebo rozhodnúť o znížení úhrady v jednotlivom prípade.
3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 30.08. 2019.
4. Nadobudnutím účinnosti tejto Smernice č. 1/2019 stráca platnosť a účinnosť Smernica č. 1/2015
platná a účinná od 18.04.2015,v znení jej dodatku zo dňa 01.07. 2015.
5. Táto smernica je vyhotovená v jednom origináli, ktorý je uložený na sekretariáte starostky obce
Chorvátsky Grob.
6. Táto Smernica č. 1/2019 je verejne prístupná na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce
www.obecchorvatskygrob.sk v časti „dokumenty obce“.

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
starostka obce

6z6

