
Smernica starostu obce o úhradách  za poskytované služby 
obcou Veľké Ripňany č.2/2019

Článok č.1
Všeobecné ustanovenia 

Účelom tejto smernice je určiť spôsob a výšku úhrad za poskytované služby obcou Veľké Ripňany a
časť Behynce a úhradu za správne poplatky vykonávané obcou Veľké Ripňany.

Článok č.2
       Poplatky za služby 

1.)Náklady spojené s používaním domu smútku a cintorína v obci Veľké
Ripňany a časti Behynce :

a.) cintorínsky poplatok :
- poplatok za užívanie domu smútku  8,50€
- prenájom hrobových miest 10,00€
- poplatok za jednorázový vjazd motorovým vozidlom do priestoru cintorínov za účelom opravy a 
výstavby náhrobných kameňov 3,50€
Platí všeobecný zákaz vjazdu motorových vozidiel do priestoru cintorínov .Vjazd povoľuje správca 
cintorínov alebo starosta obce.

2.)Náklady na likvidáciu odpadov vyprodukovaných na území obce 
FO a PO

a.)Poplatok  za prenájom veľkokapacitného kontajnera  o objeme 5ton  na 3 dni pre
 FO 17,00€     

       o objeme 8 ton na 3dni pre 
 FO 20,00€

             pre PO + cudzí  o objeme 5 a 8 ton  na 3 dni 30,00€

b.) poplatok za prenájom nízkoplošinový príves /plaťák/ za traktor na 3 dni    
15,00€

poplatok za prenájom nad 3 dni sa zvýši o 30% za každý začatý týždeň

            c.) Za vývoz veľkokapacitného kontajnera a  nízkoplošinového prívesu/ plaťáka/ 
1,50€/km

Táto služba platí iba pre obyvateľov obce s trvalým pobytom v obci Veľké Ripňany a 
časti Behynce.

             c.) Za výmenu smetnej nádoby  110 l : 
 fyzická osoba  zaplatí za zbernú nádobu v užívaní obyvateľa  minimálne po troch 



rokoch dotovaný  poplatok vo výške 20,00€

- právnická osoba resp.fyzická osoba podnikateľ -živnostník , ktorý podniká na území 
obce Veľké Ripňany a časti Behynce zaplatí poplatok za zbernú nádobu v objeme 110 l 
sumu 30,00€.
d.) Počet smetných nádob je stanovený na počet obyvateľov v domácnosti nasledovne :
- do 4 členov v domácnosti 1ks zberná nádoba v objeme 110 l
- 5-8 členov v domácnosti 2ks zberných  nádob v objeme 110 l
- 9 a viac členov v domácnosti 3 ks zberných nádob v objeme 110 l
- v prípade, že je na trvalom pobyte v jednom byte viac domácností, každá domácnosť má 
nárok na zbernú nádobu v objeme 110 l, 

               e.) Od 1.6. daného kalendárneho roka do 31.5.budú pop zaplatení poplatku za komunálny 
odpad vydávané očíslované nálepky , ktoré po nalepení na zbernú nádobu budú jediným 
značením obce pre vývozcu komunálneho odpadu, ktorý vyvezie iba takto označené zberné 
nádoby podľa kritéria určeného v bode 2 písm.e.
f.) obyvatelia obce , ktorí chcú vlastniť viac zberných nádob ako je určené v bode 2 písm.e, 
uhradia za ďalšiu nálepku 25,00€ na obdobie od 1.6. do 31.5.nasledujúceho roka , v prípade 
zakúpenia nálepky v neskoršom termíne , občan zaplatí alikvotnú časť.

g.) výška stočného je paušálna za všetky osoby ,ktoré majú v obci trvalý, prechodný pobyt 
alebo nájomný vzťah je vo výške 20€/osoba/rok. Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni 
vlastníka kanalizácie , poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v 
prospech vlastníka verejnej kanalizácie.

h.) Správca zníži poplatok na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti, nájomníka:

1.) ak občan študuje mimo obce , pracuje mimo obce a je ubytovaný v 
zariadeniach poskytujúcich ubytovanie , dokladom preukazujúcim zníženie je
potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní

2.) ak sa občan trvale zdržuje v cudzine , dokladom pre zníženie poplatku je 
potvrdenie o zamestnaní a ubytovaní alebo pobyte.

Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom 
zdaňovacom období. V prípade , že doklad podľa ods.1 nie je v slovenskom alebo v českom 
jazyku, je potrebné predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad).
Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na zníženie poplatku.

ch.) za vývoz fekálií je poplatok 10,00€ (fekálny náves v objeme 8000 l ), pre fyzické osoby 
bývajúce na území obce. V cene je zahrnuté zneškodnenie splaškových fekálií v miestnej 
čističke odpadových vôd a doprava .Uvedená suma sa uhrádza vopred do pokladne obce 
Veľké Ripňany. Vývoz fekálií je určený podľa harmonogramu vývozu, ktorý určuje starosta 
obce .
Občanom, ktorý majú možnosť pripojenia na kanalizáciu a neurobia tak, bude poplatok 
zvýšený na sumu 30,00€ za jeden vývoz.

            
            i.) paušálny mesačný poplatok za stočné na existujúcej kanalizačnej sieti je vo výške 

20,00€/osoba/rok , pričom si poplatník určí výšku poplatku.
Poplatok za stočné pre  FO – podnikateľ alebo PO bude vykonané po predložení dokladu o 
skutočnej spotrebe vody, na základe ktorej bude vystavená faktúra .Výška poplatku je 
1,39€/m3 vody.



 
3.)Prenájom nehnuteľnosti

Prenájom nehnuteľnosti  - KD  Veľké Ripňany :bez upratovania + s upratovaním

 prístavba KD alebo bar v KD vo Veľkých Ripňanoch  40,00€ +  40,00€ 
 hlavná sála KD Veľké Ripňany za účelom svadby,oslavy a pod.          100,00€ +100,00€
 hlavná sála KD za účelom tanečnej zábavy, diskotéky            200,00€ +  70,00€
 prenájom kuchyne v KD Veľké Ripňany  40,00€ +  40,00€

Prenájom nehnuteľnosti – KD Behynce :bez upratovania + s upratovaním

 prenajatie za účelom svadby, oslavy a pod. 30,00€+ 30,00€
 prenajatie za účelom tanečnej zábavy           100,00€ +70,00€
 prenájom kuchyne v KD 30,00€+ 30,00€

K jednorázovému poplatku sa vyúčtuje spotreba energií podľa vykonaného odpočtu (zemný 
plyn,voda,elektrická energia - v sadzbe podľa faktúr dodávateľa ).
Prenajatie uvedených priestorov za účelom usporiadania smútočnej hostiny je bezplatné.

4.)Poplatky za kuchynské príslušenstvo v KD

4.1. poháre/taniere 0,10€/ks
4.2. príbory 0,10€/ks
4.3. obrusy 2,00€/ks
4.4. stoličky mimo KD 1,00€/ks
4.5. stoly mimo KD 2,00€/ks

5.)Vysielanie v obecnom rozhlase v dobe od 9,00 do 12,00 hod. alebo 
od 14,00 do16,00 hod. počas pracovných dní

 za komerčné vyhlásenie o predaji tovaru v dĺžke do 1 minúty 2,00€
 vyhlásenie politickým stranám a hnutiam max.2minúty           50,00€
 za použitie verejného priestoru pri predaji tovaru 3,00€
 pri vyhlásení gratulácie životného jubilea 2,00€
 za smútočné vyhlásenie sa poplatok neinkasuje

6.)Kopírovacie služby,skenovanie, mail a iné služby:

-  fotokópia/čiernobiela/ -formát A4  jednostranne 0,10€
-  fotokópia /čiernobiela/– formát A3jednostranne 0,20€
-  tlač z počítačovej tlačiarne formátu A4 0,15€
-  tlač z počítačovej tlačiarne formátu A3 0,30€



- fotokópia/farebná/ - formát A4 jednostranne 0,40€
- fotokópia/farebná/ - formát A3 jednostranne 0,80€
- tlač /farebná/  z počítačovej tlačiarne formátu A4 1,50€
- tlač/farebná/ z počítačovej tlačiarne formátu A3 2,00€
- skenovanie dokladov A4 0,50€
- odoslanie mailu 1,00€
- napísanie textu formát A4 a vytlačenie 3,00€
- vydanie potvrdenia na žiadosť občana 1,50€
- zviazanie zmluvy 0,50€

7.) Poplatky za stavebnú činnosť v obci

7.1.Rozkopávkové povolenie,povolenie terénnych úprav FO 80,00€ 

PO           100,00€
7.2.Ohlásenie drobnej stavby fyzická osoba/FO/ 10,00€

        právnická osoba/PO/ 30,00€
7.3. Potvrdenie o veku stavby , fyzická osoba -FO  5,00€

   právnická osoba -PO                        10,00€

7.4. Žiadosť o odstránenie stavby -    FO            20,00€       
 PO            50,00€

Článok č.3
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Smernica starostu obce č.1/2018, ktorou sa určuje spôsob a výška úhrad za 
poskytované služby obcou Veľké Ripňany a časť Behynce a úhradu za správne poplatky 
vykonávané obcou Veľké Ripňany.

Článok č.4
   Záverečné ustanovenia

Smernica podlieha aktualizácií podľa potrieb a zmien výšky poplatkov. 
Zmeny  Smernice sa vykonávajú vydaním jej dodatku.
Smernica je platná dňom podpisu štatutárneho orgánu a účinná od 01.11.2019.

Vypracoval : Ing. Magdaléna Bosá
Schválil :  31.10.2019
Účinnosť : 01.11.2019

PhDr.Jozef Krištof
starosta obce


