CENNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ
MESTOM KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Tento cenník bližšie vymedzuje okruh služieb poskytovaných Mestom Kráľovský Chlmec a stanovuje
poplatky za prevádzané úkony zamestnancami Mesta Kráľovský Chlmec.
Platenými úkonmi sú nasledovné oblasti vykonávaných prác a poskytovaných služieb:

I. OZNAMOVACIE, TLAČIARENSKÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY
1) Vysielanie relácie v mestskom rozhlase, každé jednotlivé hlásenie:
počas pracovnej doby
10:00 h a 14:00 h

v dňoch
pokoja

STRATY A NÁLAZY

bezplatne

KOMERČNÉ HLÁSENIE

2,00 Eur

-

SMÚTOČNÝ OZNAM

0,50 Eur

-

OZNAMY POLITICKÝCH STRÁN (na
vysielanie politickej reklamy nemožno
využívať mestský rozhlas s výnimkou
oznamovania volebných zhromaždení)

5,00 Eur

pracovného

10,00 Eur

Od poplatku sú oslobodené relácie v mestskom rozhlase, ktoré budú odvysielané z dôvodu
všeobecného záujmu, školou alebo organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kráľovský Chlmec.

2) Kopírovanie fotokópií
Formát A4 jednostranne
Formát A4 obojstranne

0,10 Eur
0,20 Eur

Formát t A3 jednostranne

0,20 Eur

Formát A3 obojstranne

0,40 Eur

II./A INZERCIE V DVOJMESAČNÍKU CHLMECKÉ NÁZORY A WEB PORTÁLI MESTA
Šírka x výška stĺpca
Predná
Vnútorná
Zadná
strana
strana
strana
1/1 – 252 x 380 mm
100,00 €
300,00 €
1/2a – 252 x 190 mm
200,00 €
50,00 €
150,00 €
12/b – 124 x 380 mm
200,00 €
50,00 €
150,00 €
1/4a – 252 x 95 mm
50,00 €
12,50 €
37,50 €
1/4b – 124 x 190 mm
50,00 €
12,50 €
37,50 €
2-krát po sebe zverejnené inzercie
10 %
Zľavy pri opakovanom uverejnení:
3 -krát po sebe zverejnené
30 %
inzercie
6 -krát po sebe zverejnené
50 %
inzercie
fyzické osoby
Cena za jedno slovo:
0,10 €
(za jedno slovo sa považuje aj predložka právnické osoby
0,30 €
a spojka) v riadkovej inzercii
Redakcia si vyhradzuje právo zmeny ( pri akciách napr. pri Medzibodrožskom kultúrnom festivale)
cien pri plošnej a riadkovej inzercií.
Príloha č. 1 :
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II/B INZERCIE NA WEB STRÁNKE MESTA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC – pre firmy, inštitúcie
(PO)
Služba:
Cena:
Banner 100 x 300
10,00 €
Banner 250x 300
20,00 €
Banner 600 x 300
35,00 €

III.INZERCIE A OZNAMY ZVEREJŇOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM
INFOKANÁLU
1obrazová plocha /občianska 1,00 Eur
inzercia
1 obrazová plocha /komerčná
2,00 Eur
inzercia
1obrazová
plocha
/politická 4,00 Eur
inzercia
1 obrazová plocha /blahoželania,
bezplatne
výročia a smútočné oznámenia

za každý ďalší deň

0,20 Eur

za každý ďalší deň

1,00 Eur

za každý ďalší deň

1,50 Eur

za každý ďalší deň

bezplatne

IV. ÚRADNÉ LISTINY VYDANÉ MESTOM

nezahrnuté v zákone č. 145/1995 Z.z. o správnych

poplatkoch v z.n.p.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ
Vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti
Vydanie súhlasu s otváracou dobou prevádzky
Zmena otváracích hodín
Dočasné uzatvorenie prevádzky (dovolenka, choroba)
Vydanie potvrdenia (účasť na pohrebe)
Vypracovanie zdravotného posudku posudzujúcim zdravotníckym
pracovníkom pre potreby posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

10,00 Eur
3,50 Eur
1,50 Eur
bezplatne
3,50 Eur
20,00 Eur

Vydanie potvrdenia, že žiadateľovi nie je poskytovaná opatrovateľská
služba

1,70 Eur

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, ak úkon vyžaduje
zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu
mimo úradnej miestnosti, za každý podpis
Osvedčenie podpisu pre sociálne účely
Vyhľadanie spisov a materiálov v archíve MsÚ Kráľovský Chlmec
Cena podľa tejto položky sa nevyberie od organizácií založených alebo
zriadených mestom.

5,00 Eur
bezplatne
1,60 Eur/položka
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Vydanie odpisu listiny o súpisnom a orientačnom čísle budovy
(výpis z evidencie súpisných a orientačných čísiel)
Vydanie oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla

2,00 Eur

Tabuľka na označenie stavieb orientačným číslom

v cene rovnajúcej sa
výške obstarávacej ceny

bez poplatku

Oddelenie ekonomické a správy majetku
Vydanie súhlasu úpravy hrobového miesta

1,50 Eur

Oddelenie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia MsÚ
Vydanie potvrdenia o veku stavby

1,50 Eur

Oddelenie bytovej správy MsÚ
Vyhotovenie zmluvy o nájme bytu alebo o správe bytu

6,00 Eur

Vyhotovenie kópie zmluvy o nájme bytu alebo o správe bytu

1,00 Eur

Vydanie potvrdenia o stave bytového účtu

1,50 Eur

Prevedenie zmeny (prihlásenie, odhlásenie) v inkasnom stredisku
Podanie žiadosti o pripojenie odmerného miesta elektrickej energie
Údržbárske práce (každá začatá hodina)

1,00 Eur
75,00 Eur
8,00 Eur/za každú začatú hod/za
každú osobu
16,60 EUR – úhrada v rámci
vyúčtovania, príp.na účet
33,00 EUR – úhrada v rámci
vyúčtovania, príp.na účet

Nájomné zmluvy: fyzická osoba
Nájomné zmluvy: fyzická osoba –podnikateľ, právnická osoba

Vypočítanie úroku z omeškania v rámci žaloba

5,00 EUR v rámci vyúčtovania

Admin.práce, vypracovanie výstupov a spracovanie údajov a podkladov nad
rámec zmluvy o výkone správy

20,00 EUR resp. podľa dohody,
úhrada z FPÚaO

Zapísanie zákonného záložného práva pdľa §15 zák.č.182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

3,00 EUR / osoba
Min.50,00 EUR / bytový dom, úhr.v
rámci vyúčt.

Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatku – žaloba

30,00 EUR úhr.v rámci žaloby

Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatku – exekúcia

20,00 EUR, úhr.v rámci exek.

Príprava podkladov – dobrovoľná dražba

120,00 EUR, úhr. v rámci dražby

Nahlásenie škody, príp.iných úradných záležitostí (napr.polícia, štátne orgány
a pod.)

12,00 EUR/ hod, úhr.z FPÚaO

Účasť konateľa alebo zamestnanca srpávcu na súdnom pojednávaní

50,00 EUR, úhr.v rámci žaloby,
exek.
5,00 EUR, úhr.v rámci vyúčtovania

Vyhotovenie potvrdení: vyhlásenie správcu pre kataster nehnuteľností
Zaslané prostredníctvom e-mailu - scan
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Upominienka č. 1 zaslaná poštou

SMS výzva

5,00 EUR + poštovné, úhr.v rámci
vyúčtovania
10,00 EUR + poštovné, úhr.v rámci
vyúčtovania
1,00 EUR, úhr. v rámci vyúčtovania

E-mail výzva

2,00 EUR, úhr. v rámci vyúčtovania

Vystavenie faktúr v mene vlastníkov z ks
Spracovanie opravného vyúčtovania z pochybenia vlastníka / vlastníkov

1,50 EUR, úhr. z FPÚaO
10,00 EUR / byt alebo NP, v rámci
vyúčtovania

Správcovský popl. Byt – podľa služby (na základe dohody s vlastníkmi)

5,50 EUR - 15,00 EUR/ mesiac

Nebytový priestor – podľa služby (na základe dohody s vlastníkmi

5,50 EUR – 15,00 EUR / mesiac
Podľa platného cenníka oslovenej
advokátskej kancelárie
5,00 EUR, úhr. v rámci vyúčtovania

Upomienka č. 2 zaslaná poštou

Vymáhanie pohľadávok vlastníkov + exekúcie (vrátane vypracovanie rôznych
zmlúv + poradenstva a pod.)
Vyhotovenie potvrdení: ostatné vyjadrenia správcu, napr.: stavebné úpravy,
zmena kapacity istenia a pod.
Odpis vodomerov – elektromerov, za kus byt/NP/ garáž a vodomerov – na
byt /NP/garáž
Odpis fakturačného meradla, vrátane meračov tepla

2,50 EUR, úhr. z FPÚaO
12,00 EUR, úhr. z FPÚaO

Účasť správcu na schôdzi vlastníkov nad rámec zmluvných schôdzi
vyplývajúcich z o zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v platnom
znení (štvrtina vlastníkov)
Písomné hlasovanie za každú začatú hodinu za účasti správcu

20,00 EUR za každú začatú hod.,
úhr. z FPÚaO

Príprava podkladov k písomnému hlasovaniu

5,00 EUR/byt, min. 30,00/bytový
dom, úhr.z FPÚaO alebo v rámci
vyúčtovania
50,00 EUR hod. a každú začatú
hod.10,00 EUR, úhr. na účet
25,00 EUR za každú začatú hod.,
úhr. z FPÚaO
250,00 EUR, úhr. z FPÚaO

Schôdza zvolaná na individuálny podnet vlastníka za účasti správcu
Výjazd – stretnutie správcu, po pracovnej dobe na bytovom dome, styk
s dodávateľmi, rokovania, konzultácie a pod.
Kompletné zabezpečenie stavebného povolenia alebo ohlásenie stavby.
Zabezpečenie stanoviska (napr.: stanovisko HaZZ. Obv.úradu životného
prostredia, odd. ochrany vtáctva, vyznačenia právoplatnosti stav.povolenia
a pod.) – bez kolkov a overenia dokladov
Kolaudácia – zabezpečovanie podkladov, žiadostí, právoplatnosť a pod. – bez
kolkov a overenia dokladov
Zorganizovanie výberového konania + účasť správcu pre individuálne
investičné akcie

30,00 EUR, úhr. z FPÚaO

100,00 EUR, úhr. z FPÚaO
30,00 EUR, úhr. z FPÚaO

Žiadosti o zaujatie verejného priestranstva

20,00 EUR, úhr.z FPÚaO

Príprava a spracovanie dokladov a podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo
ŠFRB na kompletnú obnovu bytového domu. Zahŕňa napr.: schôdzu
vlastníkov, príprava podkladov – písomné hlasovanie, zabezpečenie dokladov
zo sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňového úradu, vinkulácii poistky, notár,
komunikácia s bankou, prítomnosť technika na obnove domu, kontrolné dni,
komunikácia s dodávateľmi a zástupcami BD a pod. – bez kolkov a overenia
dokladov.

1,0 % z poskytnutej výšky úveru
(správca si vyúčtuje sumu po
schválení úveru z účtu vlastníkov) –
minimálne 1 000,00 EUR, úhr.
z FPÚaO

Príprava podkladov o úver k podaniu žiadosti na kompletnú obnovu bytového
domu zo ŠFRB s tým súvisiaca príprava dokladov – bez kolkov a overenia
dokladov (spolupráca s vybavovaním externej investičnej činnosti)

500,00 EUR, úhr. z FPÚaO

Činnosť správcu zabezpečovaná pri obnove bytového domu. Zahŕňa napr.:
účasť správcu na kontrolných dňoch, komunikácia s dodávateľmi, kontrola
faktúr + komunikácia s príslušnými inštitúciami, organizovanie stretnutí so
zástupcami a pod........

25,00 EUR za každú začatú hod. ,
úhr. z FPÚaO
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Spracovanie dokladov k žiadosti o komerčný úver – bez kolkov a overenia
dokladov
Vybavenie vlastníka mimo stránkových hodín (neplatí, ak sa vlastník vopred
dohodne)
Fotokópie – jedna strana (pôdorys/výkres/.....)

350,00 EUR, úhr. z FPÚaO

Elektronické overenie údajov v liste vlastníctva + tlač LV

2,50 EUR, úhr. v rámci vyúčtovania

Iné činnosti nad rámec zmluvy – správa, ekonomika, technika

Podľa dohody, úhr. z FPÚaO

7,00 EUR, úhr. v rámci vyúčtovania
0,30 EUR, úhr. v rámci vyúčtovania

V. SLUŽBY POSKYTOVANÉ MESTOM -

Oddelenie kultúry a vzdelávania – nezahrnuté v VZN č.4/2013 o prenájme pozemku, NP a ostatného
majetku vo vlastníctve mesta Kráľovský Chlmec

Pivný set ( 2 lavice, 1 stôl )
Pivný set - lavica samostatne
Pivný set - stôl samostatne
Stany 4,5 m / žlté
Stany 6 m / žlté
Stany 4,5 m / červené
Stan 10 m x 5 m ???/ biely
Obrusy na stoly
Obrusy na barové stoly
Okruhlý stôl
Záhradná stolička / zelená
Rečnícky pult
Plastové stoličky / hnedé
Konferenčné stoličky / sivá

5,00 Eur /ks/deň
2,00 Eur /ks/deň
3,00 Eur /ks/deň
10,00 Eur /ks/deň
15,00 Eur//ks/deň
10,00 Eur//ks/deň
30,00 Eur//ks/deň
1,00 Eur/ks/deň
1,50 Eur/ks/deň
5,00 Eur/ks/deň
2,00/ Eur/ks/deň
10,00 Eur/ks/deň
2,00/Eur/ks/deň
3,00 Eur /ks/deň

Ikebana
Ozvučenie podujatia (prehrávanie CD, hovorené slovo) 1 hod.
Premietacie plátno 244x244cm

3,00 Eur /deň
20,00 Eur/hod.
3,00 Eur /ks/hod.
10,00 Eur//ks/hod.
5 % z príjmu predaných vstupeniek
0,10 €/ks
5 ,00 € / 1 hod. / osoba
10,00 € / 1 hod. / osoba
5,00 € / 1 hod. / osoba
5,00 € / 1 hod. / osoba

Projektor + projekčné plátno / za 1 hod. nájmu
Predpredaj vstupeniek
Tlač vstupeniek (bez grafiky) max. 2000 ks
Zabezpečenie personálu pri kultúrnom podujatí - služba
- technik
- šatniarka
- uvádzač

Na akcie organizované /spoluorganizované mestom Kráľovský
Chlmec sa cenník poplatkov nevzťahuje, pokiaľ nie je dohodnuté
inak

Oddelenie technických služieb MsÚ
Zúčtovanie nákladov za použitie:
Motorového vozidla Malotraktor KUBOTA

5,00 Eur/1Mh

Motorového vozidla Traktor ZETOR 6911 s prívesom na území mesta
Motorového vozidla Traktor ZETOR 7745 s prívesom na území mesta
Motorového vozidla Traktor MAJOR 80 s prívesom na území mesta
Nakladanie materiálu na príves

15,00 Eur/jednorazové použitie
15,00 Eur/jednorazové použitie
15,00 Eur /jednorazové použitie
2,50 Eur/1 hod./osoba
15,00 Eur/jednorazové použitie

Nákladného vozidla AVIA sklapač na území mesta s vodičom
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UNC 060 Bobka (nakladač) s obsluhou

27,00 Eur/1Mh

UN-053 Honka ( nakladač) s obsluhou

27,00 Eur/1 Mh

Prívesného vozíka za osobné motorové vozidlo

10,00 Eur/24 h + vratná záloha
100,00 Eur
27,00 Eur/1hod. + 0,90 Eur za
každý aj začatý km

Motorového vozidla Minibáger JCB 8016
Prenájom odťahového vozíka

70,00 Eur / 1 deň
48,00 eur/ 3-8 dní
Vratná záloha 400,00 Eur

Zúčtovanie nákladov za použitie autoplošiny NISSAN CABSTAR
22m

27 Eur/1hod. +0,90 Eur za
každý aj začatý km

Platenie a splatnosť poplatkov
1. Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo bezhotovostným prevodom na účet
mesta.
2. Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď po poskytnutí požadovanej služby.
3. Tento Cenník poplatkov za služby poskytované Mestom Kráľovský Chlmec bol schválený Mestským
zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci uznesením č. 485/2017 zo dňa 03. 03.2017.
4. Zmena Cenníka poplatkov za služby poskytované Mestom Kráľovský Chlmec bola schválená Mestským
zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci uznesením č. 673/2018 zo dňa 22.02.2018.
5. Zmena Cenníka poplatkov za služby poskytované Mestom Kráľovský Chlmec bola schválená Mestským
zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci uznesením č. 173/2019 zo dňa 29.05.019.
6. Zmena Cenníka poplatkov za služby poskytované Mestom Kráľovský Chlmec bola schválená Mestským
zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci uznesením č. 566/2021 zo dňa 23.06.2021

Ing. Karol Pataky
primátor mesta
v.r.
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