
                                       Obec Nová Ľubovňa                           

 

SADZOBNÍK ÚHRAD 
 

 
Názov a sídlo organizácie: Obec Nová Ľubovňa 

Obecný úrad Nová Ľubovňa 

065 11 Nová Ľubovňa 102 

Číslo vnútorného predpisu: 1/2023 

Schválené uznesením  

Obecného zastupiteľstva č.:  
Uznesenie OZ č. 6/2023, zo dňa 17.02.2023 

Dátum platnosti: 17.02.2023 

Prílohy: 1. Úhrady za požičanie a náhradu inventáru –  SÁLA 

2. Úhrady za požičanie a náhradu inventáru –  SM Glóbus 

 

 

Článok I. 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento vnútorný predpis upravuje úhrady za úkony a služby poskytované Obcou  Nová 

Ľubovňa, Obecným úradom v Novej Ľubovni. 

2. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala podnet na spoplatnený úkon 

alebo spoplatnenú službu. 

 

Článok II. 

 

SPLATNOSŤ A ÚHRADA CENY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY A ÚKONY 
 

1. Úhrady za poskytnuté služby Obcou Nová Ľubovňa sa platia v mene EURO v hotovosti  

do pokladne obce oproti potvrdeniu o zaplatení úhrady na Obecnom úrade v Novej Ľubovni, 

alebo na základe dohody prevodom na bankový účet: 

 

IBAN: SK46 0200 0000 0000 1242 8602 

BIC: SUBASKBX 

 

2. Úhrady  sa platia bez vyrubenia a sú príjmom rozpočtu Obce Nová Ľubovňa. 

3. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch oslobodiť  od  úhrady za prenájom 

priestorov na akciu obecné zložky,  dobrovoľné organizácie so sídlom v obci, zamestnancov 

obce (vzťahuje sa len na prenájom priestorov sály, kuchyne  a spoločenskej miestnosti 

Glóbus). 

 

 

 

 



Článok III. 
 

    SADZOBNÍK ÚHRAD 
 

POLOŽKY Úhrada za: Výška úhrady v € Poznámka: 

 

 

1 

 

 

KULTÚRNY DOM – SÁLA 
(Kultúrny dom,  Nová Ľubovňa 102) 

 Zľava pre občanov 

s trvalým pobytom na 

území Obce Nová 

Ľubovňa, ak majú 

vyrovanné voči obci 

všetky záväzky ku dňu 

konania akcie,  

vo výške  

 40 % 

 a) Úhrada za použitie sály na 1 deň - 

svadba, spoločenská akcia, ples, 

tanečná zábava, predajná akcia 

150,00 Po zľave 90,00 € 

 b) Úhrada za použitie sály na 1 deň - 

popraviny  
40,00 Po zľave 24,00 € 

 c) Úhrada za použitie sály na 1 deň - 

rodinná oslava, menšia akcia 
85,00 Po zľave 51,00 € 

 d) Úhrada za použitie sály pri pečení - 

1 deň 
40,00 Po zľave 24,00 € 

 e) Úhrada za použitie sály na 1 deň - 

kar 
25,00 Po zľave 15,00 € 

 f) Úhrada za použitie veľkej kuchyne 

na 1 deň 
50,00 Po zľave 30,00 € 

 g) Úhrada za použitie malej kuchynky 

v prípade, že sa neprenajíma veľká 

kuchyňa  na 1 deň 

15,00 Bez  zľavy 

 h) Úhrada za použitie malej kuchynky 

v prípade, že sa neprenajíma veľká 

kuchyňa na 1 deň -                                            

len kar  a popraviny 

5,00 Bez  zľavy 

 ch) Úhrada za upratovanie sály za  1 deň 
 

Zahŕňa: upratovanie (zametanie a umytie 

podláh) sály, miestnosti na koláče, 

miestnosti pre imobilných, WC, 

prístupových chodieb, vchodu, 

vyčistenie zrkadiel, obkladov, dverí, 

uloženie bežného/triedeného odpadu po 

akcii na určené miesto a ostatné, okrem 

malej kuchynky a veľkej kuchyne. 

Priestory kuchyne  prenajímateľ vráti 

upratané. Požičaný inventár požičovne  

(okrem obrusov) vráti prenajímateľ čisté 

a suché. 

30,00 Bez  zľavy 

     



     

 i) Úhrada za upratovanie sály  

po popravinách a kare, okrem malej     

kuchynky a veľkej kuchyne. 

20,00 Bez zľavy 

 j) Úhrada za upratovanie sály po pečení 

(iba v prípade, že svadba nie je 

v sále), okrem malej kuchynky a veľkej 

kuchyne. 

20,00 Bez  zľavy 

2 SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ GLÓBUS 
(Objekt Espresso + RT Nová Ľubovňa 395) 

  

 a) Úhrada za použitie jednej 

spoločenskej miestnosti na 

1 deň - svadba, ples, väčšia akcia 

75,00 Po zľave 45,00 € 

 b) Úhrada za použitie jednej 

spoločenskej miestnosti  na 

1 deň - popraviny 

40,00 Po zľave 24,00 € 

 c) Úhrada za použitie jednej 

spoločenskej miestnosti na 

1 deň - oslava narodenín, prvé sv. 

prijímanie, menšia akcia 

50,00 Po zľave 30,00 € 

 d) Úhrada za použitie  spoločenských 

miestností ( spolu) - kar 

(v prípade obsadenosti sály  

na rovnaký termín) 

25,00 Po zľave 15,00 € 

 e) Úhrada za upratovanie za 1 akciu/ 

1 deň /pri použití jednej miestnosti 
 

Zahŕňa: upratovanie (zametanie 

 a umytie podláh) miestnosti, WC, 

prístupových chodieb, vchodu, 

vyčistenie zrkadiel, obkladov, dverí, 

uloženie bežného/triedeného odpadu po 

akcii na určené miesto a ostatné, okrem 

kuchyne. 

Priestory kuchyne  prenajímateľ vráti 

upratané. Požičaný inventár požičovne  

(okrem obrusov) vráti prenajímateľ čisté  

a suché. 

25,00 Bez zľavy 

 f) Úhrada za upratovanie za 1 akciu/ 

1 deň /pri použití obidvoch 

miestností 

30,00 Bez zľavy 

 g) Úhrada za upratovanie  

spoločenských miestností ( spolu) - 

kar 

(v prípade obsadenosti sály  

na rovnaký termín) 

20,00 Bez zľavy 

3 SPOTREBOVANÉ ENERGIE 

v sále a SM Glóbus 

  



 a) Elektrická energia za 1 kW Podľa nákupnej 

ceny 
 

 b) Zemný plyn kuchyne za 1 m3 Podľa nákupnej 

ceny 
 

    

    

4 HLÁSENIE V MIESTNOM ROZHLASE   

  Úhrada za vyhlásenie v MR  

1 x vyhlásenie 
3,50 Hlásenie v MR sa vykonáva 

len v pracovných dňoch  

v čase pracovnej doby. 

5 OBECNÁ KNIŽNICA   

 a) Úhrada členského poplatku/ za 

kalendárny rok  

(deti a študenti do 18 rokov) 

0,50  

 b) Úhrada členského poplatku/ za 

kalendárny rok 

 (študenti nad 18 rokov a dospelí) 

1,00  

 c) Úhrada manipulačného poplatku za 

vystavenie nového členského 

preukazu 

0,50  

 d) Úhrada za oneskorené vrátenie kníh 

– upomienka č. 1 
0,50 Po uplynutí 3 mesiacov  

od výpožičky 

 e) Úhrada za oneskorené vrátenie kníh 

– upomienka č. 2 
1,00 Po uplynutí 4 mesiacov  

od výpožičky 

 f) Úhrada za oneskorené vrátenie kníh 

- výzva 
2,00 Po uplynutí 5 mesiacov  

od výpožičky 

 g) Náhrada pri nevrátení výpožičaného 

titulu 

1. Obstaranie rovnakého titulu a vrátenie  

do knižnice. 

2. Obstaranie zviazanej fotokópie titulu  

a vrátenie do knižnice. 

3. Obstaranie podobného titulu a vrátenie  

do knižnice (titul odsúhlasí knihovník). 

4. Peňažná náhrada pri nevrátení titulu -  

2 násobok ceny titulu, ktorá je uvedená  

v prírastkovom zozname. 

6 KOPÍROVANIE     

 a) Formát A4 /1 strana, čiernobielo 0,10  

 b) Formát A4 /1 strana, farebne 0,20  

 c) Formát A4/obojstranne, čiernobielo 0,15  

 d) Formát A4/obojstranne, farebne 0,30  

 e) Formát A3 /1 strana, čiernobielo 0,20  

 f) Formát A3 /1 strana, farebne 0,40  

 g) Formát A3/obojstranne, čiernobielo 0,25  

 h) Formát A3/obojstranne, farebne 0,50  



7 NÁDOBY na odpady   

 a) Smetná nádoba na domový odpad 

120 litrov 

Podľa nákupnej 

ceny 
 

 b) Igelitové vrecia na triedený odpad  

(1 balenie-12 ks) 

1,00  

8 POTVRDENIA OBCE 
(listinné potvrdenia v kompetencii 

samosprávy - pečiatka s erbom obce) 

3,00 Od úhrady je oslobodené 

potvrdenie obce (ako 

správcu cintorína) o 

usporiadaní pohrebu alebo 

účasti na pohrebe. 

9 PRENÁJOM OBECNÝCH STROJOV s prácou   Len občanom s trvalým 

pobytom na území Obce 

Nová Ľubovňa a nie  

na podnikateľské účely. 

 HIDROMEK – kolesový nakladač 30,00/1 hod.  

 FARMTRAC – kolesový traktor 25,00/1 hod.  

 UNC 25,00/1hod.  

 AVANT 750 - univerzálny kĺbový 

nakladač s príslušenstvom 
30,00/1hod.  

 Prenájom rebríka s obsluhou 10,00/ 1 deň 

+ obsluha -

úhrada podľa 

ceny práce 

 

 Prenájom rebríka bez obsluhy 10,00/1 deň Len v prípade,  

ak prenajímateľ  má osobu 

spôsobilú  resp. oprávnenú 

na obsluhu predmetného 

zariadenia. 

 Prenájom strojov pri výkope hrobu 150,00  

10 PREDAJ KNÍH  A KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ  

o obci 

  

 Monografia Nová Ľubovňa 6,64/1x na č.d 

13,30/cena 

riadna za ďalšie 

zakúpené knihy 

Občania obce Nová 

Ľubovňa majú možnosť si 

zakúpiť 1 x výtlačok knihy 

za zvýhodnenú cenu  

6,64 €/1ks na každé č.d. 

(kde majú trvalý pobyt) 

 Novoľubovniansky goralský nárečový 

slovník 
10,00/1kus  

 Príloha k nárečovému slovníku 1,00/1 ks  

11 Prenájom zariadení  Len občanom s trvalým 

pobytom na území Obce 

Nová Ľubovňa a nie  

na podnikateľské účely. 



 Party stan 3x6m 10,00/1deň 

 

 

 Pivné sety: 

- Stôl 

- lavička 

 

3,00/1deň 

 

1,00/1 deň 

Jeden pivný set (stôl + dve 

lavičky) 5 €/1deň 

12 Úhrady – za požičanie a náhradu 

inventáru - SÁLA          

Príloha č. 1  

13  Úhrady – za požičanie a náhradu 

inventáru – SM GLÓBUS                  
Príloha č. 2  

 

 

 

 

Článok IV. 

 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
1. Úhrady sa môžu vymáhať do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa obec 

dozvedela o skutočnosti, ktorá je predmetom úhrady. 

  

Článok V.    

 

ZRUŠOVACIE  A  ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

 
1. Dňom schválenia Sadzobníka úhrad obce Nová Ľubovňa  č. 1/2023, sa ruší Sadzobník úhrad 

obce Nová Ľubovňa č. 1/2019 . 

 
 

 

V  Novej Ľubovni  17.02.2023 

 

 

 

 

 

        Ing. Júlia Boďová v.r. 

                      starostka obce



Príloha č. 1                         

             Úhrady – za požičanie a náhradu inventáru - SÁLA            

p.č. Názov  predmetu Požičané ks Požičovné v € SPOLU:  Nevrátené , 

poškodené - ks 

Náhrada 

riadu v € 
SPOLU: 

1 Štamperlíky   0,01    0,54  

2 Poháre 0,25 dcl  Tina  (na vodu)  0,01    0,70  

3 Kompótové misky  0,01    0,66  

4 Šálky na kávu  0,01    1,80  

5 Šálky na čaj  0,01    1,80  

6 Podšálky   0,01    1,28  

7 Tanier hlboký  0,01    1,32  

8 Tanier plytký  0,01    1,32  

9 Tanier dezertný  0,01    1,32  

10 Tanier veľký-nový  310 mm Basic  0,03    4,16  

11 Tanier veľký - oválny  0,03    4,90  

12 Antikorová  naberačka  0,03    2,9  

13 Lyžica polievková  0,01    1,32  

14 Vidlička  0,01    1,32  

15 Nôž  0,01    1,02  

16 Malá lyžička  0,01    0,66  

17 Vidlička malá - dezertná  0,01    0,53  

18 Obrus /požičanie a pranie/  1,00    20,00  

19 Košíky plastové  0,01    0,33  

20 Košík prútený  0,01    2,80  

21 Džbány  0,02    3,00  

22 Polievková misa  0,30    28,21  

23 Poháre na stopke st.- Brandy   0,01    0,66  

24 Poháre na stopke 2010  0,01    1,38  

25 Poháre na na víno  0,01    1,43  

26 Poháre Londring 0,29  dcl - rovné  0,01    0,77  

27 Tácky – biele plastové na koláče  0,01    2,06  

28 Podnos veľký hnedý - plastový  0,01    5,05  

29 Vázy  0,02    5,00  

 SPOLU:  €    €  

 

Požičaný inventár (okrem obrusov) vráti prenajímateľ tak, ako ich prevzal – čisté a suché. 

 

 

Úhrady za požičanie a náhradu riadu,  schválené uznesením Obecného zastupiteľstva                               

v Novej Ľubovni, č:  6/2023, zo dňa 17.02.2023.



Príloha č. 2          

 Úhrady – za požičanie a náhradu inventáru – SM GLÓBUS           

 

 

p.č. Názov  predmetu Požičané ks Požičané ks SPOLU:  Nevrátené , 

poškodené - ks 

Náhrada 

riadu v € 
SPOLU: 

1 Štamperlík  0,01    0,54  

2 Poháre 0,2 dcl Tina  0,01    0,70  

3 Pohár na stopke kalich, 270 ml. Bistro  0,01    0,76  

4 Tanier hlboký  0,01    1,04  

5 Tanier plytký  0,01    1,04  

6 Tanier dezertný  0,01    0,96  

7 Tanier veľký - oválny  0,03    4,90  

8 Lyžica polievková  0,01    1,32  

9 Vidlička  0,01    1,32  

10 Nôž  0,01    1,02  

11 Lyžička kávová  0,01    0,66  

12 Vidlička malá - dezertná  0,01    0,53  

13 Šálka na kávu 25 cl. Praha  0,01    1,36  

14 Podšálka na kávu  0,01    1,02  

15 Misa polievková  0,30    21,80  

16 Naberačka antikorová  0,03    5,45  

17 Džbán  0,02    1,73  

18 Tácka na koláče plast - biela  0,01    2,06  

19 Košíky na pečivo  0,01    2,76  

20 Podnos  0,01    3,19  

21 Lopatka na tortu Hotel - B, antikor  0,01    1,25  

22 Obrus /požičanie a pranie/  0,50    15,00  

 SPOLU:      €  

 

 

Požičaný inventár (okrem obrusov) vráti prenajímateľ tak, ako ich prevzal – čisté a suché. 

 

Úhrady za požičanie a náhradu riadu,  schválené uznesením Obecného zastupiteľstva                               

v Novej Ľubovni, č: 6/2023, zo dňa 17.02.2023.



 


