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I.
Poplatok za prenájom kultúrneho domu

1/ Poplatok sa platí za krátkodobý prenájom kultúrneho domu na organizovanie
kultúrnospoločenských akcií poriadaných spoločenskými organizáciami a súkromnými
osobami, na poriadanie rodinných osláv, svadieb, stretnutí, karov, posedení, výstav, schôdzí
a akcií firiem.
2/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá si kultúrny dom prenajíma, po
uskutočnení akcie. Kauciu treba zložiť na OCÚ pred akciou.
3/ Sadzby za prenájom kultúrneho domu:
a/ poriadanie tanečných zábav a diskoték spoločenskými organizáciami so sídlom v obci:
35,- Eur + spotreba energií + 100,- Eur kaucia.
b/ poriadanie svadobných hostín pre občanov obce Abrahám:
60,- Eur + spotreba energií za prenájom na dobu 48 hodín. Za každý ďalší začatý deň 20
Eur + 100,- Eur kaucia.
c/ poriadanie svadobných hostín novomanželov, z ktorých žiaden nie je občanom obce
Abrahám:
150,- Eur + spotreba energií za prenájom na dobu 48 hodín na 2 kalendárne dni. Za každý
ďalší začatý deň 25,- Eur +100,- Eur kaucia.
d/ poriadanie rôznych stretnutí, rodinných osláv a posedení pre občanov a firmy našej obce:
50,- Eur + spotreba energií + 100,- Eur kaucia.
e/ poriadanie stretnutí, rodinných osláv, posedení a seminárov pre občanov, ktorí nie sú
občanmi našej obce a firmy, ktoré nemajú sídlo v obci:
150,- Eur + spotreba energií 100,- Eur kaucia.
f/
na poriadanie tanečných zábav, diskoték a iných akcií na podnikateľské účely
podnikateľmi sa kultúrny dom nepožičiava
g/ poriadanie karov
20,- Eur + spotreba energií
h/ zapožičanie inventáru mimo kultúrny dom 10,- Eur, v prípade poškodenia plná náhrada
- V poplatku je zahrnuté aj požičanie kuchynského a jedálenského náradia vo výbave
kultúrneho domu podľa opodstatnenej potreby.
i/ pranie obrusov v kultúrnom dome – 1,20 €/1kus
Akcie poriadané Obecným úradom v Abraháme, Základnou školou Michala Tareka
v Abraháme , Materskou školou v Abraháme a Farským úradom sú od poplatku oslobodené.
- Nájomca je povinný dodržať záväzky uvedené v dohode o prenájme kultúrneho domu
Abrahám.
Na organizovanie tanečných zábav a diskoték cudzím organizáciám a fyzickým
osobám sa kultúrny dom nebude prenajímať.
- Členské schôdze, predvolebné, propagačné akcie, autogramiády významných osobností,
poriadané spoločenskými organizáciami, politickými stranami so sídlom v obci sú od
poplatku za prenájom kultúrneho domu oslobodené.
Prenos prenájmu na iné osoby a organizácie je neprípustný.

II.
Poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti v športovom areáli a klube
1/ Poplatok sa platí za krátkodobý prenájom spoločenskej miestnosti v športovom areáli, na
organizovanie kultúrnospoločenských a iných podujatí poriadaných spoločenskými
organizáciami, firmami a súkromnými osobami.
2/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá si spoločenskú miestnosť prenajíma
pred uskutočnením podujatia.
3/ Sadzby za prenájom spoločenskej miestnosti v športovom areáli:
20,- Eur + spotreba energií
4/ Klub 15,- Eur + spotreba energií
Akcie organizované spoločenskými organizáciami, politickými stranami, ZŠ, MŠ, ktoré sídlia
v obci neplatia za prenájom spoločenskej miestnosti v športovom areáli. Ostatní cudzí
poplatok 10,- Eur.
Prenos prenájmu na iné osoby a organizácie je neprípustný.
III.
Poplatok za vyhlásenie v obecnom rozhlase
1/ Poplatok sa platí za vyhlásenie v obecnom rozhlase.
2/ Sadzby za vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase:
- vyhlásenie oznamu pre podnikateľov: 4,- Eurá
- vyhlásenie oznamu v obecných správach pre občanov našej obce: 1,- Euro.
- pre občanov našej obce na komerčné účely: 2,- Eurá
- relácia z príležitosti jubilea občana obce Abrahám: 4,- Eurá v pracovný deň.
Relácie a oznamy pre spoločenské organizácie, politické strany sídliace v obci, pre základnú
a materskú školu, zdravotné stredisko, sú oslobodené od poplatku.
Relácie a oznamy počas soboty, nedele a štátnych sviatkov sa nevyhlasujú. V tieto dni sa
vyhlasujú len mimoriadne závažné a neodkladné oznamy.

IV.
Poplatok za spotrebu vody z obecného vodovodu
1/ Poplatok sa platí za spotrebu vody z obecného vodovodu.
2/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je napojená na obecný vodovod
a odoberá vodu meranú prenajatým vodomerom.
3/ Fyzickým a právnickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na montáž
vodomeru nebude umožnený odber vody z obecného vodovodu.
4/ Sadzba poplatku u fyzických a právnických osôb:
0,80 Eur . Poplatok za vodomer: 4 Eurá/1rok
Poplatok za schválenie prípojky vody na obecný vodovod platí fyzická i právnická osoba vo
výške 200,- Eur na 1 odberné miesto. Najnižšia sadzba poplatkov za odber vody a poplatku
za prenájom vodomeru vrátane je 10,- Eur za 1 kalendárny rok.

V.
Poplatok za pripojenie na obecný vodovod
1/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba za pripojenie na obecný vodovod.
2/ Súhlas na pripojenie na obecný vodovod vydá OcÚ fyzickej alebo právnickej osobe na
základe písomnej žiadosti a po zaplatení poplatku 200,- Eur. Poplatok v zmysle Sadzobníka
poplatkov na r. 2018 bude použitý na krytie finančných nákladov spojených s realizáciou
predmetnej vodovodnej prípojky /posúdenie odborne spôsobilou osobou obce, dodávka a
montáž navŕtavacieho pásu, zemnej súpravy, a vodomeru/. Pripojovací poplatok nie je
určený na krytie nákladov za zemné práce, dodávku a montáž ostatných súčastí vodovodnej
prípojky. Tieto náklady hradí žiadateľ o pripojenie samostatne.
VI.
Cintorínske poplatky
1/ Poplatky sa platia za použitie domu smútku, chladiaceho zariadenia a hrobové miesta.
2/ Poplatok platí fyzická osoba, ktorá tieto služby na Obecnom úrade požaduje.
3/ Sadzby poplatkov:
- za použitie domu smútku osobami pozostalými, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci
30,- Eur.
- použitie domu smútku osobami pozostalými, ktorí majú trvalý pobyt v našej obci 10,- Eur
- za dvojhrobové miesto na dobu 5 rokov
22,- Eur
- za jednohrob na dobu 5 rokov
15,- Eur
- za detský hrob na dobu 5 rokov
10,- Eur
Hrobové miesta sú vedené v knihe evidencie hrobových miest na obecnom úrade.

VII.
Poplatok za prenájom miešačky
1/ Poplatok sa platí za prenájom stavebnej miešačky.
2/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prenajme miešačku.
3/ Sadzba poplatku za prenájom miešačky: 10,- Eur/1 deň.
VIII.
Poplatok za vystavenie potvrdenia
1/ Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba za vystavenie potvrdenia Obecným úradom
v Abraháme.
2/ Sadzba poplatku za vystavenie potvrdenia je:
a/ pre fyzickú osobu na nekomerčné účely: 1,- Euro za jedno potvrdenie,
b/ pre fyzickú a právnickú osobu na komerčné účely: 2,- Eurá za jedno potvrdenie.

IX
Poplatok za vydanie záväzného stanoviska
1/ Poplatok platí fyzická osoba a právnická osoba za vydanie záväzného stanoviska na
základe písomnej žiadosti.
Sadzba poplatku za vydanie záväzného stanoviska:
a/ fyzická osoba: 30,- Eur
b/ právnická osoba, podnikateľ: 50,- Eur
X.
Poplatok za autobus
1/ Poplatok platí fyzická. alebo právnická osoba za prepravu obecným autobusom.
2/ O prepravu je potrebné požiadať písomnou formou.
3/ Sadzba za 1 km jazdy autobusom pre občanov obce Abrahám je 1,- Euro.
Sadzba pre cudzích 1,25 Eura/1 km jazdy, stojné 5,- Eur /1 hod.
Občania obce Abrahám stojné 3,- Eurá/1 hod.
4/ Poplatok za prívesný vozík – 10,- Eur/1/2 dňa
15, - Eur celý deň.
XI
Úprava zelene
1/ Kosenie trávy na verejnom priestranstve do 100 m2 je 5 ,- €, nad 100 m2 10,- €, za
sťažené podmienky % poplatok.

Ing. Igor Németh
starosta obce

Sadzobník nadobúda platnosť schválením na zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva
dňa 11.12.2018 s účinnosťou od 1.1.2019

