Sadzobníka nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce Poniky
1. Nehnuteľný majetok /budovy a stavby vrátane športových zariadení/ podľa druhu, charakteru
a účelu využiteľnosti vo výške nájmu podľa dohody následnom schválení v obecnom
zastupiteľstve obce Poniky (ďalej len ObZ).
2. Dom smútku – sadzby za jeho užívanie a iné služby súvisiace s domom smútku sa riadi 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) Občania obce Poniky 1€/hod.
b) Ostatné fyzické osoby 2,30/hod.
c) Permanentka I. /prevádzkovatelia dvorca/ - bezplatne
d) Permanentka II. /občania obce Poniky/ - 26,50 €/sezóna
e) Permanentka III. /ostatné fyzické osoby/ - 53 eur/sezóna
4. Športové areály a ihriská – sadzby za ich užívanie budú posudzované individuálne podľa druhu
akcie a jej organizátora.
5. Nehnuteľný majetok /vrátane poľnohospodárskych a lesných pozemkov/ podľa druhu charakteru
a účelu využiteľnosti vo výške nájmu podľa dohody a následnom schválení v ObZ.
6. Nehnuteľný majetok – nebytové priestory:
a) 3 sály v kultúrnych domoch
b) 3 klubové miestnosti nachádzajúce sa v kultúrnych domoch
c) Účelová budova nachádzajúca sa pri KD Ponická Lehôtka
d) Ponický dom kultúrneho dedičstva
S príslušenstvom, podľa druhu, charakteru a účelu využiteľnosti vo výške nájmu podľa vyššie
uvedeného rozpisu:
a) Tri sály nachádzajúce sa v kultúrnych domoch v Ponikách, Ponickej Lehôtke a Ponickej Hute
Druh akcie

Sadzba leto Sadzba leto s Sadzba zima
bez použitia použitím
bez použitia
zariadenia
zariadenia
zariadenia
kuchyne
kuchyne
kuchyne
Zábavy a diskotéky
67,00 €
77€
100 €
Koncerty
33,00 €
67 €
Predajné akcie
33,00 €
67 €
Prezentačné akcie
17,00 €
34 €
Kary, svadby, oslavy
17,00 €
27€
34 €
Schôdze, pracovné porady
10,00 €
20€
20 €
Spoločenské posedenia
17,00 €
27€
34 €
Predvolebné mítingy
17,00 €
27€
34 €
Športové aktivity
50,00 €/1 85 €/1 mesiac
mesiac
Športové turnaje
17,00 €
34 €
Aktivity s deťmi
33,00 €/1 67 €/1 mesiac
mesiac
 Letná a zimná sadzba sa bude určovať:
- Leto: apríl - september
- Zima: október – marec,v individuálnych prípadoch podľa počasia.

Sadzba zima
s použitím
zariadenia
kuchyne
130 €
60 €
35 €
60 €
60 €
-
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b) Tri klubové miestnosti nachádzajúce sa v kultúrnych domoch v Ponikách, Ponickej Lehôtke,
Ponickej Hute
Druh akcie
Zábavy a diskotéky
Koncerty
Predajné akcie
Prezentačné akcie
Kary, svadby, oslavy
Schôdze, pracovné porady
Spoločenské posedenia
Predvolebné mítingy
Športové aktivity
Športové turnaje
Aktivity s deťmi

Sadzba leto
7,00 €
7,00 €
9,00 €
9,00 €
7,00 €
9,00 €
10,00 €
7,00 €
7,00 €/1 mesiac
7,00 €
10,00 €/1 mesiac

Sadzba zima
14,00 €
14,00 €
18,00 €
18,00 €
14,00 €
18,00 €
20,00 €
14,00 €
14,00 €/1 mesiac
14,00 €
20,00 €/1 mesiac

c) Účelové budovy: účelová budova, situovaná na Námestí Mateja Kosca č. 23 (pri KD Ponická
Lehôtka) a Ponický dom kultúrneho dedičstva, situovaný na ulici Pod Dielcom 364
Druh akcie
Zábavy a diskotéky
Koncerty
Predajné akcie
Prezentačné akcie
Kary, svadby, oslavy
Schôdze, pracovné porady
Spoločenské posedenia
Predvolebné mítingy
Športové aktivity
Športové turnaje
Aktivity s deťmi

Sadzba leto
bez použitia
kuchyne
17,00 €
14,00 €
17,00 €
10,00 €
14,00 €
14,00 €
17,00 €
10,00 €
7,00
€/1
mesiac
7,00 €
10,00
€/1
mesiac

Sadzba leto s Sadzba zima
použitím
bez použitia
kuchyne
kuchyne
27€
33,00 €
27,00 €
33,00 €
20,00 €
24€
27,00 €
24€
27,00 €
27€
33,00 €
20,00 €
14,00
€/1
mesiac
14,00 €
20,00
€/1
mesiac

Sadzba zima
s
použitím
kuchyne
53€
37€
37€
43€
-

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.
Od poplatkov za nájom uvedených nebytových priestorov sú oslobodené organizácie vzniknuté v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov so sídlom v obci Poniky pre
akcie nekomerčného charakteru. za rovnakých podmienok budú poskytnuté priestory aj pre fyzické
osoby, ktoré organizujú športové akcie pre deti, taktiež nekomerčného charakteru.
7.
-

Hrobové miesta:
Jednohrob – 1,66€
Dvojhrob – 3,32€
Trojhrob – 4,98 €
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- Urna – 1,66€
- Detský hrob – 1,66€
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
- Informácie, oznamy – 2€
- Hranie jubilantom - 2€
- Zvonenie pri pohrebe Ponická Huta - 2€/1 zvonenie
- Poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase po pracovnej dobe, v sobotu a v nedeľu - 4€.
10. Prívesný vozík – poplatok za požičanie – 5€/deň.
11. Iné hnuteľné veci:
- Pódium - 35€/ každý začatý deň
- Vysúvací rebrík – 3,50€/ každý začatý deň
- Hliníkový rebrík – 3,50€/každý začatý deň
- Miešačka – 3,50/ každý začatý deň
- Skladacie stavebné lešenie – 3,50/ každý začatý deň
- Stoly – 1 ks stôl – 0,50€/ každý začatý deň
- Stoličky – 1 ks stolička – 0,30€/ každý začatý deň.
12. Traktor s návesom:
- Fyzické osoby: občania s trvalým pobytom v obci Poniky: 20€/1 motohodina
- Právnické a fyzické osoby bez trvalého pobytu v obci Poniky: 30€/1 motohodina.
Práce po pracovnej dobe, v sobotu a v nedeľu: prirážka 25%:
13.
-

Fyzické osoby: občania s trvalým pobytom v obci Poniky: 25€/1 motohodina
Právnické a fyzické osoby bez trvalého pobytu v obci Poniky: 37,50€/ motohodina.
Kopírovanie a fax:
A4/jedna strana – 0,10€
A4/obojstranne – 0,15€
A3/jedna strana – 0,20€
A3/obojstranne – 0,25€
Faxovanie jedna strana A4 – 0,70€
Vyhotovenie parte 1 ks – 0,50€

15. Služby poskytované DHZ Obce Poniky
Názov poskytnutej služby:

Sadzba:

1.

Špeciálne zásahové vozidlo TATRA 148 CAS 32

15,00€/výjazd

2.

Špeciálne zásahové vozidlo IVECO DAILY CAS 15

10,00€/výjazd

3.

Elektrocentrála

5€/deň+PHM podľa spotreby

4.

Kalové čerpadlo

5€/deň +PHM podľa spotreby

5.

Obsluha techniky

6,00€/osoba – výjazd

6.

Spotreba vody v m3 – práca čerpadla

1,00€/m3

7.

Ostatné zariadenie a vybavenie

10,00€/deň

8.

Zásah pri bodavom hmyze

25€
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Sadzobník, ako príloha č. 1 je súčasťou zásad hospodárenia s majetkom obce Poniky, ktorý bol
schválený uznesením č. 202/2016 dňa 7.12.2016 a doplnený v bode č. 15 uznesením č. 249/2022
písm. A) dňa 17.3.2022.
Sadzobník bol vydaný v novom platnom znení na základe uznesenia č. 249/2022 písm. B) zo
dňa 17.3.2022.

Ing. Jana Ondrejková
starostka obce

4

