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SADZOBNÍK SCHVÁLENÝ NA ZASADNUTÍ  

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 2.2.2011 

 

I. Poplatok za prenájom 

kultúrneho domu 

1. Poplatok sa platí za krátkodobý pre-

nájom kultúrneho domu na organizo-

vanie kultúrnospoločenských akcií po-

riadaných spoločenskými organizácia-

mi a súkromnými osobami, na poriada-

nie rodinných osláv, svadieb, stretnutí, 
karov, posedení, výstav, schôdzí a akcií 

firiem. 

2. Poplatok platí fyzická alebo práv-

nická osoba, ktorá kultúrny dom pre-

najíma, pred uskutočnením akcie. 

3. Sadzby za prenájom kultúrneho 

domu: 

a) poriadanie tanečných zábav a disko-

ték spoločenskými organizáciami so 

sídlom v obci: 

25,00 € + spotreba energií + 100,00 € 

kaucia. 
b) poriadanie svadobných hostín pre 

občanov obce Abrahám: 

50,00 € + spotreba energií za pre-

nájom na dobu 48 hodín. Za každý 

ďalší začatý deň 20 € + 100,00 € 

kaucia. 

c) poriadanie svadobných hostín novo-

manželov, z ktorých žiaden nie je obča-

nom obce Abrahám: 

100, € + spotreba energií za prenájom 

na dobu 48 hodín na 2 kalendárne dni. 
Za každý ďalší začatý deň 25,00 € + 

100,00 € kaucia. 

d) poriadanie rôznych stretnutí, rodin-

ných osláv a posedení pre občanov 

a firmy našej obce: 

25,00 € + spotreba energií + 100,00 € 

kaucia. 

e) poriadanie stretnutí, rodinných osláv, 

posedení a seminárov pre občanov, kto-

rí nie sú občanmi našej obce a firmy, 

ktoré nemajú sídlo v obci: 

100,00 € + spotreba energií 100,00 € 

kaucia. 

f) poriadanie tanečných zábav, diskoték 

a iných akcií na podnikateľské účely 

podnikateľmi sa kultúrny dom nepoži-

čiava. 

g) poriadanie karov 

10,00 € + spotreba energií 

h) zapožičanie inventáru mimo kul-

túrny dom 10,- €, v prípade poškode-

nia plná náhrada  

– V poplatku je zahrnuté aj požičanie 
kuchynského a jedálenského náradia vo 

výbave kultúrneho domu podľa opod-

statnenej potreby. 

Akcie poriadané Obecným úradom 

v Abraháme, Základnou školou M. 
Tareka v Abraháme a Materskou ško-

lou v Abraháme a Farským úradom sú 

od poplatku oslobodené. 

– Nájomca je povinný dodržať záväzky 

uvedené v dohode o prenájme kultúr-

neho domu Abrahám. 

– Na organizovanie tanečných zábav 

a diskoték cudzím organizáciám a fy-

zickým osobám sa kultúrny dom ne-

bude prenajímať.  

– Členské schôdze, predvolebné, propa-
gačné akcie, autogramiády významných 

osobností, poriadané spoločenskými or-

ganizáciami, politickými stranami so 

sídlom v obci sú od poplatku za pre-

nájom kultúrneho domu oslobodené. 

Prenos prenájmu na iné osoby a orga-

nizácie je neprípustný. 

II. Poplatok za prenájom 

spoločenskej miestnosti 

v športovom areáli a klube 

1. Poplatok sa platí za krátkodobý pre-

nájom spoločenskej miestnosti v špor-

tovom areáli, na organizovanie kultúr-

nospoločenských a iných podujatí po-

riadaných spoločenskými organizácia-

mi, firmami a súkromnými osobami. 

2. Poplatok platí fyzická alebo práv-

nická osoba, ktorá si spoločenskú 
miestnosť prenajíma pred uskutoč-

nením podujatia. 

3. Sadzby za prenájom spoločenskej 

miestnosti v športovom areáli: 

20 € + spotreba energií 

4. Klub 15,- € + spotreba energií 

Akcie organizované spoločenskými or-

ganizáciami, politickými stranami, ZŠ, 

MŠ, ktoré sídlia v obci platia za pre-

nájom spoločenskej miestnosti v špor-

tovom areáli 10 €. 
Prenos prenájmu na iné osoby a or-

ganizácie je neprípustný. 

III. Poplatok za vyhlásenie 

v obecnom rozhlase 

1. Poplatok sa platí za vyhlásenie 

v obecnom rozhlase. 

2. Sadzby za vyhlásenie oznamu 

v obecnom rozhlase: 
– vyhlásenie oznamu pre podnikateľov: 

4 € 

– vyhlásenie oznamu v obecných sprá-

vach pre občanov našej obce: 1 € 

– pre občanov našej obce na komerčné 

účely: 2 € 

– relácia z príležitosti jubilea občana 

obce Abrahám: 4 € v pracovný deň. 
Relácie a oznamy pre spoločenské or-

ganizácie, politické strany sídliace 

v obci, pre Základnú a Materskú školu, 

Zdravotné stredisko sú oslobodené od 

poplatku. 

Relácie a oznamy počas soboty, nedele 

a štátnych sviatkov sa nevyhlasujú. 

V tieto dni sa vyhlasujú len mimoriadne 

závažné a neodkladné oznamy. 

IV. Poplatok za spotrebu 

vody z obecného vodovodu 

1. Poplatok sa platí za spotrebu vody 

z obecného vodovodu. 

2. Poplatok platí fyzická alebo práv-

nická osoba, ktorá je napojená na 

obecný vodovod a odoberá vodu mera-

nú prenajatým vodomerom. 

3. Fyzické a právnické osoby, ktoré 

nemajú zabezpečené podmienky na 
montáž vodomeru nebude im umož-

nený odber vody z obecného vodovodu.  

4. Sadzba poplatku u fyzických a práv-

nických osôb: 0,60 €. Poplatok za 

vodomer: 4 €/1 rok 

Poplatok za schválenie prípojky vody 

na obecný vodovod platí fyzická i práv-

nická osoba vo výške 100 € na 1 odber-

né miesto. Najnižšia sadzba poplatkov 

za odber vody a poplatku za prenájom 

vodomeru vrátane je 10 € za 1 kalen-
dárny rok. 

V. Poplatok za pripojenie na 

obecný vodovod 

1. Poplatok platí fyzická alebo práv-

nická osoba za pripojenie na obecný 

vodovod. 

2. Súhlas na pripojenie na obecný 

vodovod vydá fyzická alebo právnická 
osoba na základe písomnej žiadosti a po 

zaplatení poplatku 66 €. 

3. Pripojenie na obecný vodovodnú sieť 

urobí odborník určený Obecným úra-

dom. Je neprípustné pripojenie na sieť 

urobiť odborníkom iným ako určeným 

správcom siete. 

4. Prípojku hradí v plnej výške žiadateľ 

a zostáva majetkom žiadateľa. 

VI. Cintorínske poplatky 

1. Poplatky sa platia za použitie domu 

smútku, chladiaceho zariadenia a hro-

bové miesta. 

2. Poplatok platí fyzická osoba, ktorá 

tieto služby na Obecnom úrade poža-

duje. 
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3. Sadzby poplatkov: 

– za použitie domu smútku osobami 

pozostalými, ktorí nemajú trvalý pobyt 

v našej obci 30 € 

– použitie domu smútku osobami po-

zostalými, ktoré majú trvalý pobyt 

v našej obci 10 € 

– za dvojhrobové miesto na dobu 5 

rokov 17 € 

– za jednohrob na dobu 5 rokov 10 € 

– za detský hrob na dobu 5 rokov 5 € 

Hrobové miesta sú vedené v knihe evi-

dencie hrobových miest. 

VII. Poplatok za prenájom 

miešačky 

1. Poplatok sa platí za prenájom 

stavebnej miešačky. 
2. Poplatok platí fyzická alebo práv-

nická osoba, ktorá si prenajme 

miešačku. 

3. Sadzba poplatku: za prenájom mie-

šačky: 10 €/1 deň. 

VIII. Poplatok za lov rýb 

1. Poplatok sa platí za lov rýb na 

vodnej nádrži Hliník. 

2. Poplatok platí fyzická osoba, ktorá 

loví ryby na vodnej nádrži. 
3. Sadzba poplatku je:  

16,60 € na tri roky 

6,64 € na jeden rok 

3,32 € na jeden mesiac 

1,66 € na jeden týždeň 

15 € za povolenku 

IX. Poplatok za vystavenie 

potvrdenia 

1. Poplatok platí fyzická alebo práv-

nická osoba za vystavenie potvrdenia 

Obecným úradom v Abraháme. 

2. Sadzba poplatku za vystavenie 

potvrdenia je: 

a) pre fyzickú osobu na nekomerčné 

účely: 1 € za jedno potvrdenie, 

b) pre fyzickú a právnickú osobu na ko-

merčné účely: 2 € za jedno potvrdenie. 

X. Poplatok za vydanie 

záväzného stanoviska 

1. Poplatok platí fyzická osoba a práv-

nická osoba za vydanie záväzného sta-

noviska na základe žiadosti. 

Sadzba poplatku za vydanie záväzného 

stanoviska: 

a) fyzická osoba: 30 € 

b) právnická osoba, podnikateľ: 50 € 

XI. Poplatok za autobus 

1. Poplatok platí fyzická. alebo práv-

nická osoba za prepravu obecným auto-

busom. 

2. O prepravu je potrebné požiadať pí-

somnou formou. 

3. Sadzba za 1 km jazdy autobusom pre 

občanov obce Abrahámje 1,0 €. 

Sadzba pre cudzích 1,25 €/1 km 

jazdy, stojné 5 € /1 h.  
 

 

Občania obce Abrahám stojné 3 €/1 h. 

4. Poplatok za prívesný vozík – 10 

€/1/2 dňa a 15 € celý deň. 

Sadzobník nadobúda platnosť schvá-

lením na zasadnutí poslancov Obec-

ného zastupiteľstva dňa 2.2.2011. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatok za fotokópie – 1 strana A4 

0,07 €.  

Ing. Igor Németh 

 starosta obce 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VODA 

Tekutina, bez ktorej by nebolo života, bez ktorej si nevieme predstaviť náš 

každodenný život. V bežnom živote má úplne samozrejmú úlohu, dokonca až takú 

samozrejmú, že si ani neuvedomujeme, aká je táto tekutina dôležitá. Veď je to iba 

obyčajná voda, ktorá je všade okolo nás. Stačí však malá porucha na čerpacej 

stanici vody a v tej chvíli sa stáva z obyčajnej vody zásadný prvoradý problém. 

Okamžite všetci sústredíme pozornosť – čože je to s tou vodou? Až vtedy si 

uvedomíme dôležitosť. Človek je zvyknutý otočiť vodovodným kohútikom a mať 

vodu v najlepšej kvalite v akomkoľvek množstve a za prijateľnú cenu. Voda je 

nevyhnutná nielen pre život ľudí, ale aj pre život rastlín, zvierat, ale je vodných 

živočíchov, najmä rýb. Voda bude mať v ďalších rokoch stále väčšiu a dôležitejšiu 

úlohu. Bude limitujúcim faktorom rozvoja a života aj v našich podmienkach, 

v našej obci. Správame sa k nej dostatočne ohľaduplne, ochraňujeme ju dostatočne? 

Jeden príklad z našej obce. Po mnohých rokoch sa v mlynskom potoku ktorý 

pramení v lokalite Jarče, objavila voda. To by asi nebolo nič mimoriadne, ale  

zvláštne je, že voda sa v potoku udržala počas celého roka až doteraz. Tečie 

z Jarčov cez Husárku, pod humnami Družstevnej ulice, cez Naceg a vteká 

krištáľovo čistá v sútoku s Dudváhom pri Balogovi. V jarných mesiacoch sa 

v potoku objavili i ryby. Boli medzi nimi pekné kapry a všetky možné vodné 

živočíchy tak, ako to má v čistej vode byť. Bola radosť pozorovať život vo vode.  
V istú novembrovú nedeľu v popoludňajších hodinách viacerých zarazila farba 

vody, ale aj zápach, ktorý sa šíril z potoka. Boli to fekálie zo žumpy prečerpané 

priamo do potoka. Vinník zamaskoval miesto, kde vypustil žumpu do potoka. Je 

však isté, že to mohlo byť iba z domu v blízkosti potoka. Uvedomuje si tento 

obyvateľ, čo spôsobil?! Svojím činom zabil mnoho živočíchov, znečistil veľké 

množstvo vody, zničil na určité obdobie život v našom potoku. Nebuďme 

ľahostajní voči takýmto bezohľadným činom niektorých jednotlivcov, nedajme si 

ničiť naše životné prostredie v obci. Správajme sa zodpovedne voči tekutine 

najcennejšej – vode.  

Marian Vrbovský   

 


