
Vnútorná smernica Obce Štôla 
k úhrade poplatkov za vykonávané služby v obci 

a predaj obecných pozemkov 
 

schválená OZ v Štôle 13.8.2019 uzn. č. 5/2019/73/f 
 
 

Poplatky € Poznámka 

Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť 2,50 potvrdenie 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase 7,00 vyhlásenie 

Poplatok za hrob (staršia časť cintorína) 10,00 hrobové miesto 

Poplatok za kopírovanie 0,10 strana 

Rebrík  2,00 ks/deň 

Stôl, stolička 0,50 ks/deň 

Fúrik, náradie 3,00 ks/deň 

Miešačka 16,50 deň 

Prívesný vozík 5,00 do 3 hod. 

Prívesný vozík 10,00 nad 3 hod. 

Pivný stôl 5,00 ks/deň 

Kotol 10,00 ks/deň 

Štítok na psa 2,00 ks 

Štítok na psa (strata) 3,50 ks 

Kľúčenka 1,60 ks 

Pohľadnica 0,30 ks 

Magnetka 0,60 ks 

Kniha Tatry a Zamagurie z neba 10,00 ks 

Kniha Ľudový odev ... 10,00 ks 

Kosenie (dôchodcovia a občania ZŤP) 5,00 hod. 

Služba traktorom 25,00 hod. 

   

Predaj obecných pozemkov 30,00 m2 
 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

a) Určuje zvýšenú náročnosť pri osvedčení podpisov a listín nasledovne: 

 osvedčovanie mimo úradných hodín, 

 osvedčovanie mimo obecného úradu. 

 

b) Stanovuje  poplatok za osvedčovanie podpisov a listín pri zvýšenej náročnosti 

o 100 % za jedno overenie. 

 

 



Prenájmy: 

Poplatok € Poznámka  

Prenájom zasadačky na 1. poschodí 10,00 za každú začatú hodinu 

 

Prenájom spoločenskej miestnosti na 
prízemí 

Interval 

letné 
obdobie 

zimné 
obdobie 

EUR EUR 

Občania, ktorí sú v obci prihlásení na trvalý 
pobyt 

do 3 hod. 15,00 20,00 

nad 3. hod. 20,00 30,00 

Občania, ktorí nie sú v obci prihlásení na trvalý do 3 hod. 30,00 40,00 

pobyt a podnikatelia nad 3.hod. 80,00 100,00 

 

Prenájom hrobového miesta EUR Poznámka 

1 hrob 33,00 10 rokov 

2-hrob 50,00 10 rokov 

3-hrob 66,00 10 rokov 

1 hrobka 33,00 10 rokov 

2 rakvy v 1 hrobe 33,00 10 rokov 

Detský hrob do 10 rokov 17,00 10 rokov 

Urna 17,00 10 rokov 

Vstup za účelom vykonania kamenárskych   oznámiť na  

a iných prác na pohrebisku 7,00 obecnom  

   úrade 

 

Touto smernicou sa ruší 

a) Vnútorná smernica Obce Štôla k úhrade poplatkov za vykonávané služby v obci  zo dňa 
11.9.2012. 

b) Uznesenie 11/2016/123/2016 zo dňa 19.4.2016 ohľadom poplatku za poskytovanie služieb 
traktorom. 

c) Uznesenie č. 14/2016/162/2016 zo dňa 13.12.2016 ohľadom osvedčovania podpisov 
a listín. 

d) Uznesenie č. 17/2017/197/2017 zo dňa 30.5.2017 – cena za predaj pozemkov. 
 

Táto smernica sa mení: 
e)  Uznesenie 18/2022/251 – služba traktorom    

 

 
 
V Štôle, 16.06.2022 
 
 
 
         Martin Hajko  
         starosta obce 


