
SADZOBNÍK POPLATKOV 
 

Poplatok za kopírovanie  
(čiernobiela kópia z kopírovacieho stroja alebo tlačiarne) 

 
 

formát A4 jednostranná tlač 0,10  € 

formát A4 obojstranná tlač 0,15  € 
formát A3 jednostranná tlač 0,20  € 

formát A3 obojstranná tlač 0,25  € 
   

Faxovanie   
došlá jedna strana 0,50  € 

odoslaná strana A4 v rámci SR 1,50  € 
odoslaná strana A4 mimo územia SR 2,00  € 
   

Vyhľadávanie informácii v registroch obce   
jednorazová služba 2,00  € 

   
Za vystavenie potvrdenia na vlastnú žiadosť občana alebo firmy, 
ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z .z. 
o správnych poplatkoch 

 
 

fyzické osoby 5,00  € 
právnické osoby 6,00  € 

   
Poplatok za vydanie tabuľky súpisného čísla 10,00  € 

   
Poplatok za prenájom hnuteľných vecí   

kosenie, len v pracovnom čase povereného pracovníka 5,00  €/hod. 
miešačka (vratná zábezpeka 50 €) 5,00  €/deň 

rebrík 1,50  €/deň 
prívesný vozík (vratná zábezpeka 50 €) 5,00  €/deň 

lešenie (vratná zábezpeka 50 €) 5,00  €/deň 
   

Od poplatku sú oslobodené miestne rozpočtové a príspevkové 
organizácie, miestne občianske združenia a dobrovoľný hasičský 
zbor. 

 
 

   
Hlásenie v miestnom rozhlase   

poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase v pracovnom čase 5,00  € 
poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase mimo pracovného času 10,00  € 

   
Od poplatku za vyhlásenie v miestnom rozhlase sú oslobodené oznamy 
o pohrebe, o odstávke energií, o poruchách na inžinierskych sieťach, 
o výluke na doprave, o konaní športových a kultúrnych podujatí, o 
aktivitách škôl a školských zariadení, straty a nálezy v prípade hlásenia, 
že sa niečo našlo. 

 

 

   
Poplatok za trhové miesto 3,00  € 

   
Poplatok za prenájom nebytových priestorov   
1. Kultúrny dom (vratná zábezpeka 200 €)   

pre organizácie, fyzické a právnické osoby so sídlom v obci   
v trvaní do 5 hodín 40  € 

v trvaní nad 5 hodín 60  €/deň 
pre organizácie, fyzické a právnické osoby so sídlom mimo obce 170  €/deň 



príplatok k prenájmu vo vykurovacom období 10  € 
2. Klub seniorov (vratná zábezpeka 100 €)   

pre organizácie, fyzické a právnické osoby so sídlom v obci   

v trvaní do 3 hodín 10  € 
v trvaní nad 3 hodiny 25  €/deň 

pre organizácie, fyzické a právnické osoby so sídlom mimo obce 80  €/deň 
príplatok k prenájmu vo vykurovacom období 10  € 

   
Od poplatku sú oslobodené miestne rozpočtové a príspevkové 
organizácie, miestne občianske združenia a dobrovoľný hasičský zbor. 

 
 

   

Cintorínske poplatky   
použitie domu smútku 5  €/deň 

za 1 urnové miesto (na 10 rokov) 7  € 
za obnovenie urnového miesta po 10 rokoch 7  € 

za 1 hrobové miesto (na 10 rokov) 10  € 
za obnovenie hrobového miesta po 10 rokoch 10  € 

za 2 hrobové miesta (na 10 rokov) 20  € 
za obnovenie 2 hrobových miest po 10 rokoch 20  € 

za vybudovanie krypty 70  € 
za obnovu krypty po 20 rokoch 70  € 

za 1 hrobové miesto pre osobu, ktorá nemá v obci trvalý pobyt 100  € 
   

Sociálne služby   
pranie (1 práčka) 1  € 

sprchovanie (1 osoba) 1  € 
   

Prenájom inventáru (vratná zábezpeka 20 €)   
stolička 0,50  € 

stôl 1,00  € 
   

Objekty v športovom areáli TJ Slovan Veľké Orvište   
Za jednorazový prenájom priestorov v areáli TJ Slovan Veľké Orvište 
zodpovedá miestny futbalový klub, ktorý si upraví sadzobník vnútornou 
smernicou.  

 
 

   

Od poplatku sú oslobodené miestne rozpočtové a príspevkové 
organizácie, miestne občianske združenia, dobrovoľný hasičský zbor a 
akcie organizované OcÚ Veľké Orvište. Tomuto však predchádza 
dohoda termínu s futbalovým klubom tak, aby nebol narušený súťažný 
kalendár. 

 

 

 


