Sadzobník
vybraného majetku obce Poniky /nehnuteľného a hnuteľného/ určeného na dlhodobý, resp. krátkodobý prenájom
fyzickým a právnickým osobám s určením výšky nájmu, resp. poplatku spolu s ďalšími službami v prospech
obyvateľov
1. Nehnuteľný majetok /budovy a stavby vrátane športových zariadení/ podľa druhu, charakteru a účelu
využiteľnosti vo výške nájmu podľa dohody a následnom schválení v ObZ.
2. Dom smútku – sadzby za jeho užívanie a iné služby súvisiace s domom smútku sa riadia platnou zmluvou
„Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk a domu smútku“.
3. Tenisový kurt – sadzby za jeho užívanie a iné služby sú súčasťou Prevádzkového poriadku tenisového dvorca
Ponická Huta:
a)
b)
c)
d)
e)

občania obce Poniky, Ponická Lehôtka a Ponická Huta 1 €/hod.
ostatní občania 2,30 €/hod.
permanentka I. /prevádzkovatelia dvorca/ - bezplatne
permanentka II. /domáci z Poník, Ponickej Lehôtky a Ponickej Huty – 26,50 €/sezóna/
permanentka III. /ostatní – 53 €/sezóna/.

4. Športové areály a ihriská – sadzby za ich užívanie budú posudzované individuálne podľa druhu akcie a jej
organizátora.
5. Nehnuteľný majetok /pozemky včítane poľnohospodárskych a lesných/ podľa druhu charakteru a účelu
využiteľnosti vo výške nájmu podľa dohody a následnom schválení v ObZ.
6. Nehnuteľný majetok – nebytové priestory /3 sály/, 2 klubové miestnosti nachádzajúce sa v kultúrnych
domoch /s príslušenstvom/, účelové budovy nachádzajúce sa pri kultúrnych domoch/ Poniky, Pod Dielcom s.
č. 364; Ponická Lehôtka, Nám. M. Kosca, s. č. 23/ s príslušenstvom, podľa druhu, charakteru a účelu
využiteľnosti vo výške nájmu podľa nižšie uvedeného rozpisu. K nižšie určeným sadzbám bude prirátaná cena
spotrebovanej elektrickej energie a realizovaním odpočtu elektromera pred a po akcii a to za účasti nájomcu
a zodpovednej osoby zo strany prenajímateľa.
A/ Tri sály nachádzajúce v kultúrnych domoch v Ponikách, Ponickej Lehôtke a Ponickej Hute s príslušenstvom
Druh akcie

Sadzba leto

Sadzba zima

Zábavy a diskotéky

66,50 €

100,00 €

Koncerty

33,00 €

66,50 €

Predajné akcie

33,00 €

66,50 €

Prezentačné akcie

16,50 €

33,00 €

Kary, svadby, oslavy

16,50 €

33,00 €

Schôdze, prac. porady

10,00 €

16,50 €

Spoločenské posedenia

16,50 €

33,00 €

Predvolebné mítingy

16,50 €

33,00 €

Športové aktivity

50,00 €
/apríl – september/
16,50 €

85,00 €
/október – marec/
33,00 €

33,00 €
/apríl – september/

66,50 €
/október – marec/

Športové turnaje
Aktivity s deťmi

*Letná a zimná sadzba sa bude určovať :
- leto: apríl – september
- zima: október – marec
v individuálnych prípadoch podľa počasia

B/ Dve klubové miestnosti nachádzajúce sa v kultúrnych domoch v Ponikách a Ponickej Hute s príslušenstvom
Druh akcie

Sadzba leto

Sadzba zima

Zábavy a diskotéky

6,50 €

13,50 €

Koncerty

6,50 €

13,50 €

Predajné akcie

8,50 €

16,50 €

Prezentačné akcie

8,50 €

16,50 €

Kary, svadby, oslavy

6,50 €

13,50 €

Schôdze, prac. porady

8,50 €

16,50 €

Spoločenské posedenia

10,00 €

20,00 €

6,50 €

13,50 €

Predvolebné mítingy
Športové aktivity
Športové turnaje
Aktivity s deťmi

6,50 €/1 mesiac
/apríl – september/
6,50 €

13,50 €/1 mesiac
/október – marec/
13,50 €

10,00 €/1 mesiac
/apríl – september/

20,00 €/1 mesiac
/október – marec/

C/ Účelové budovy nachádzajúce sa pri Kultúrnych domoch v Ponikách (Pod Dielcom č. 364-klubová miestnosť)
a Ponickej Lehôtke (Nám. Mateja Kosca č. 23) s príslušenstvom
Druh akcie

Sadzba leto

Sadzba zima

Zábavy a diskotéky

16,50 €

33,00 €

Koncerty

13,50 €

26,50 €

Predajné akcie

16,50 €

33,00 €

Prezentačné akcie

10,00 €

20,00 €

Kary, svadby, oslavy

13,50 €

26,50 €

Schôdze, prac. porady

13,50 €

26,50 €

Spoločenské posedenia

16,50 €

33,00 €

Predvolebné mítingy

10,00 €

20,00 €

Športové aktivity

6,50 €/1 mesiac
/apríl – september/
6,50 €

13,50 €/1 mesiac
/október – marec/
13,50 €

10,00 €/1 mesiac
/apríl – september/

20,00 €/1 mesiac
/október – marec/

Športové turnaje
Aktivity s deťmi

Poznámka: V prípade potreby budú jednotlivé akcie, ako aj výška poplatkov a sadzieb za ich uskutočňovanie
upravované individuálne podľa druhu akcie a jej organizátora, vždy však do výšky maximálne stanoveného
poplatku, resp. sadzby.
Výška nájmu nebude uplatňovaná za dlhodobé ani jednorázové užívanie v texte uvedených nebytových priestorov
voči týmto organizáciám:
-komisie pri ObZ
-FS a DFS Poničan
-DHZ
-Klub dôchodcov Poničan
-Klub mládeže
-ŠK OPL
-ZO SZPB
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-OZ Ponickje deti
Táto výnimka platí aj pre body 9, 11 a 12.
V individuálnych prípadoch sa výška nájmu bude posudzovať aj voči týmto organizáciám:
-ZŠ s MŠ Poniky
-OPL, spol. s r. o. Poniky
-PZ Bukovina
-ZO SZV
-MS SČK
-politické strany
-farské úrady
-OZ Priatelia Zeme – CEPA.
7. Káblová televízia – poplatok za služby súvisiace s prevádzkou KT:
-trvale obývané RD – 16,60 €/rok
-trvale neobývané RD – 13,30 €/rok.
8. Verejné priestranstvá – sadzby dane za užívanie verejných priestranstiev sú súčasťou VZN č. 13/2011 zo dňa 8.
12. 2011, schváleným v ObZ dňa 8. 12. 2011 uzn. č. 109/2011.
9. Miestny rozhlas – poplatky za súvisiace služby:
-informácie, oznamy – 1,65 €
-hranie jubilantom – 1,65 €
-zvonenie pri pohrebe – Ponická Huta (1 krát) – 1,65 €
-poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase po pracovnej dobe, v sobotu a v nedeľu – 3,30 €.
10. Prívesný vozík – poplatok za požičanie – 3,30 €/1 deň.
11. Rôzne hnuteľné veci:
-pódium – 33,20 €/1 deň; za každý ďalší začatý deň 16,50 €
-vysúvací rebrík – 3,30 €/1 deň; za každý ďalší začatý deň 1,65 €
-hliníkový rebrík – 3,30 €/1 deň; za každý ďalší začatý deň 1,65 €
-miešačka – 3,30 €/1 deň; za každý ďalší začatý deň 1,65 €
-skladacie stavebné lešenie – 3,30 €/1 deň; za každý ďalší deň 1,65 €
-stoly – 1 ks stôl – 0,30 €/1 deň
-stoličky – 1 ks stolička – 0,20 €/1 deň
12. Kopírovanie a fax
-A4/jedna strana – 0,06 €
-A4/obojstranne – 0,09 €
-A3/jedna strana – 0,13 €
-A3/obojstranne – 0,16 €
-faxovanie jednej strany A4 – 0,66 €
-vyhotovenie parte 1 ks – 0,33 €.
Sadzobník, ako príloha č. 1, je súčasťou Zásad hospodárenia s majetkom obce Poniky, ktorý bol schválený ObZ
uznesením č. .............. dňa 29. 2. 2012 a nadobúda účinnosť dňom schválenia v ObZ.
Zároveň sa ruší príloha č. 1 Zásad o hospodárení s majetkom obce Poniky, ktorá bola schválená ObZ uznesením č.
122/2008 zo dňa 22. 4. 2008.
V Ponikách, 28. 2. 2011

Mgr. Samuel Bračo
starosta obce
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