
Ostatné poplatky 
 

§ 3 

 
 

A. Poplatok za užívanie vnútorných priestorov kultúrneho domu v roku 2019 

 

1)    Platí právnická a fyzická osoba 

 

a/ poplatok za sálu  2 miestnosti so stravou                  70,- €  

b/ poplatok za sálu 2 miestnosti bez stravy                                                      90,- €                                            

c/ poplatok za sálu  1 miestnosť so stravou          35,- €                                             

d/ poplatok za sálu  1 miestnosť bez stravy          55,- €                                             

 

e/ poplatok za 2 miestnosti so stravou OcÚ na kar a oslavu                            20,- €  /+ strava/                                           

f/ poplatok za 1 miestnosť so stravou OcÚ na kar a oslavu                   10,- €  /+  strava/                                                

g/ poplatok za 2 miestnosti bez stravy OcÚ Litmanová na kar a oslavu         40,- € + spotreba energií                                             

h/ poplatok za 1 miestnosť bez stravy OcÚ Litmanová na kar a oslavu          30,- € + spotreba energií                                                   

  

ch/ poplatok za tanečnú zábavu             70,- €    

 

i/ poplatok za priestory pri pečení zákuskov                                              20,- €                              

j/ poplatok za používanie kuchynských strojov pri  

     pečení                                                35,- € + spotreba energií 

 

2) Kapacita vnútorných priestorov je 250 stoličiek. Pri väčších kapacitách, ako je kapacita  

    stolov,  objednávateľ si ostatné stoly a stoličky zabezpečuje sám. 

 

3) Povolenie priestorov kuchyne výlučne s tým, že akcie bude zabezpečovať Obecný úrad.  

    Pri každej akcii je potrebná prítomnosť zamestnanca Obce Litmanová, inak sa priestory  

    kuchyne neposkytujú.  

    Priestory kultúrneho domu na akcie, kde nie je podávaná varená strava, sa povoľujú všetkým 

    občanom a organizáciám.  

 

    Priestory kultúrneho domu na akcie, pri ktorých je podávaná varená strava, sa povoľujú  

    výlučne s tým,  že strava bude zabezpečovaná Obecným úradom Litmanová. 

 

4) Pri poplatkoch za užívanie priestorov kultúrneho domu je už zahrnuté upratovanie.  

    Prenajímateľ prevedie len hrubé upratovanie. Pri poplatku za pečenie zákuskov sa uhradí aj  

    poplatok za spotrebované energie /elektrina, plyn/.  

 

5) Každý objednávateľ priestorov kultúrneho domu spíše s Obecným úradom dohodu  

    o prenájme priestorov  za podmienok, uvedených a odsúhlasených poplatkov s možnosťou  

    ďalšieho dodatku k dohode. 

 

6)  Pri prenájme kultúrneho domu v zimnom období sa pripočíta aj poplatok za spotrebované 

energie /elektrina, plyn/. 

 

B. Iné poplatky 
a) Poplatok za odber vody na ubytovacie lôžko v súkromí 1,65 €/lôžko/rok 
b) Poplatok za údržbu obecného vodovodu 8,50 €/osoba/rok 
c) Poplatok za hrobové miesto 3,50 €/domácnosť/rok 
d) Poplatok za použitie domu smútku 30,00 € 
e) Poplatok za rozhlasovú reláciu 3,50 € 

 



f) Poplatok za verejné priestranstvo pri ambulantnom predaji          3,50 € 
g) Poplatok za parkovanie osobného auta                                              1,00 € 
h) Poplatok za parkovanie mikrobusu                                                    2,00 € 
i) Poplatok za parkovanie autobusu                                                       3,00 € 
j) Poplatok pri predaji v stánkoch – verejné priestranstvo                  1,00 €/ m2 

 
 
 
Sadzbu poplatku za odpad určuje obec v súlade s ust. § 78 ods. 1 zákona o miestnych daniach, 

nasledovne: 
 
 

a) vo výške 0,0325 €/deň/osoba     -                                                                11,860 €/osobu/rok 
b) ubytovacie lôžko                                                                                           0,008 €/lôžko/deň 
c) drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivých látok vo výške               0,020 €/kg 

 

Obec v súlade § 82 ods. 2 a § 83 zákona o miestnych daniach zníži poplatok o 30%   

 
a) Osobe bývajúcej na internáte mimo okresu Stará Ľubovňa  
b) Osobe, ktorá sa zdržuje mimo obce viac ako 90 dní v roku   

c) Osobe staršej ako 62 rokov 

d) Držiteľovi preukazu ŤZP  

 
Poplatníkovi môže byť poskytnutá iba jedna úľava 

 
 
Na uplatnenie úľavy je potrebné  do 31.01.2019 doložiť  : 
  

 potvrdenie o návšteve školy

 kópiu pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce mimo územia obce,

 preukaz ŤZP
 doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
 potvrdenie zariadenia o výkone trestu odňatia slobody
 potvrdenie o umiestnení v liečebni, v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove



 


