Dane a poplatky v obci Ivanka pri Dunaji
 Prehľad sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 2019
Daňové priznania sa podávajú :
1. pri nadobudnutí vlastníctva nehnuteľností, alebo pri predaji, či darovaní ( povinnosť podať
daňové priznanie má nadobúdateľ, aj pôvodný vlastník)
2. pri zmenách (napr.: vydanie stavebného povolenia, kolaudácia stavby, ukončenie stavby,
alebo zbúranie stavby)
- daňové priznanie sa podáva od 1. januára do 31. januára kalendárneho roku za zmeny,
ktoré nastali počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Je potrebné priniesť doklady a
dostaviť sa na obecný úrad alebo vyplniť tlačivo podľa zákona (doručiť osobne alebo
zaslať poštou).
3. pri nadobudnutí vlastníctva vydražením alebo dedením
- daňové priznanie sa podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti (vzniká od prvého
dňa nasledujúceho mesiaca po právoplatnosti rozhodnutia)
4. pri nadobudnutí psa.
- daňové priznanie sa podáva do 30 dní od nadobudnutia, ak je pes starší ako 6 mesiacov.
V prípade nadobudnutia psa do veku 6 mesiacov, je potrebné podať daňové priznanie do
30 dní od dovŕšenia 6 mesiacov.
Doklady (stačí neoverené kópie, doklady podľa toho, či prebehla kúpa alebo bolo vydané
stavebné, kolaudačné rozhodnutie):
 Kúpno – predajná zmluva alebo darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie
 Stavebné povolenie
 Kolaudačné rozhodnutie a geometrický plán
Ak nehnuteľnosť vlastní viac vlastníkov, môže podať daňové priznanie 1 vlastník za
viacerých spoluvlastníkov, musia doložiť vyplnené tlačivo Dohoda na podanie daňového
priznania, inak podáva každý vlastník daňové priznanie podľa svojho vlastníckeho podielu.
Po spracovaní daňového priznania obec doručí občanovi v priebehu celého kalendárneho
roka rozhodnutie.

Obec Ivanka pri Dunaji
Sadzby dane z nehnuteľnosti na rok 2019
Daň z pozemkov:

Popis pozemku:
Hodnota pôdy: Riadok 16
Ročná sadzba dane : Riadok 19

Nádvorie, ostatná plocha
€ za 1m2
2,12
%
1,00

Daň z pozemkov:

Popis pozemku:
Hodnota pôdy: Riadok 16
Ročná sadzba dane : Riadok 19

Stavebný pozemok
€ za 1m2
22,00
%
1,20
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Daň z pozemkov:

Popis pozemku:
Hodnota pôdy: Riadok 16
Ročná sadzba dane : Riadok 19

Trvalé trávnaté porasty
€ za 1m2
0,2227
%
0,60

Daň z pozemkov:

Popis pozemku:
Hodnota pôdy: Riadok 16
Ročná sadzba dane : Riadok 19

Orná pôda
€ za 1m2
0,8092
%
0,60

Daň z pozemkov:

Popis pozemku:

Záhrada
€ za 1m2
%

2,12
0,80

%
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Hodnota pôdy: Riadok 16
Ročná sadzba dane : Riadok 19

Daň z pozemkov:

Daň
Daň zo Stavieb:

Pozemky na ktoré bolo vydané
povolenie na dobývanie ložiska
nevyhradeného nerastu
pozemky na ktoré bolo vydané
povolenie na dobývanie ložiska
nevyhradeného nerastu 3,00%
Popis stavby:
Ročná sadzba dane: Riadok 21
Zvýšenie sadzby dane za každé ďalšie
podlažie: Riadok 23

Daň zo Stavieb:

Popis stavby:
Ročná sadzba dane: Riadok 21
Zvýšenie sadzby dane za každé dalšie
podlažie: Riadok 23

Daň zo Stavieb:

Daň zo Stavieb:

Dom, príslušenstvo
k stavbe
€ za 1m2
0,16
€

0,10

Pôdohospodárska
produkcia
€ za 1m2
0,18
€

0,10

Popis stavby:
Ročná sadzba dane: Riadok 21
Zvýšenie sadzby dane za každé ďalšie
podlažie: Riadok 23

Záhradná chata
€ za 1m2
1,00
€

0,10

Popis stavby:
Ročná sadzba dane: Riadok 21
Zvýšenie sadzby dane za každé ďalšie
podlažie: Riadok 23

Garáž
€ za 1m2

0,50

€

0,10
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Daň zo Stavieb:

Daň zo Stavieb:

Daň zo Stavieb:

Daň z Bytov:

Popis stavby:
Ročná sadzba dane: Riadok 21
Zvýšenie sadzby dane za každé ďalšie
podlažie: Riadok 23

Priemyselné stavby
€ za 1m2
2,90

Popis stavby:
Ročná sadzba dane: Riadok 21
Zvýšenie sadzby dane za každé ďalšie
podlažie: Riadok 23

Podnikateľské stavby
€ za 1m2
2,90

Popis stavby:
Ročná sadzba dane: Riadok 21
Zvýšenie sadzby dane za každé ďalšie
podlažie: Riadok 23

Ostatné Stavby
€ za 1m2
1,60

Popis :
Ročná sadzba dane: Riadok 19
Popis :
Ročná sadzba dane: Riadok 20
Popis :
Ročná sadzba dane: Riadok 20
Popis :
Ročná sadzba dane: Riadok 20

€

€

€

0,10

0,10

0,10

Byt
€ za 1m2
0,25
Nebytový priestor
€ za 1m2
0,18
nebytový priestor podnikanie
€ za 1m2
2,00
Nebytový priestor - garáž
€ za 1m2
0,50

Oslobodenia v zmysle VZN.

 Poplatky za odvoz odpadu
Akékoľvek zmeny (začiatok, ukončenie, zmena veľkosti nádoby, zmena frekvencie vývozu)
je potrebné nahlásiť na konci predchádzajúceho roka alebo na začiatku príslušného roka, na
ktorý poplatok platí, pretože tento poplatok je ročný.
Sadzba miestneho poplatku sa určuje :
1. Fyzické osoby
A) Pre fyzické osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
neobývajú bytový dom, vo výške 0,0145,- € za každý dm3 odpadu
Príklad :
52 vývozov za rok:
0,0145,- € x 110 dm3 objem nádoby x 52 vývozov = zaokrúhlene 82,94,- €
26 vývozov za rok:
0,0145,- € x 110 dm3 objem nádoby x 26 vývozov = zaokrúhlene 41,47,- €
B) Pre fyzické osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a
obývajú bytový dom, v ktorom sa zber odpadu uskutočňuje do nádob s objemom 1100 dm3,
vo výške 0,0145,- € za každý dm3 odpadu
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Príklad :
52 vývozov za rok:
0,0145,- € x 1100 dm3 objem nádoby x 52 vývozov = zaokrúhlene 829,40,- €
26 vývozov za rok:
0,0145,- € x 1100 dm3 objem nádoby x 26 vývozov = zaokrúhlene 414,70,- €
C) Pre fyzické osoby, ktoré majú na území obce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
a obývajú bytový dom, v ktorom sa zber odpadu uskutočňuje do nádob s objemom menším
ako 1100 dm3, vo výške 0,0145,- € za každý dm3
2. Pre fyzickú osobu, ktorá má na území obce Ivanka pri Dunaji oprávnenie užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (chatu, chalupu) alebo jej časť a vyváža z nej
komunálny odpad vo výške 0,0145,- € za každý dm3 odpadu.
3. Pre fyzickú osobu, ktorá má na území obce Ivanka pri Dunaji oprávnenie užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (chatu, chalupu) alebo jej časť a nevyváža z nej
odpad 12,00 € ročne.
4. Pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania podľa typu používaných nádob viď tabuľka:

Druh nádoby(objem v dm3)
110
120
240
1100

Poplatok za 1 dm3 odpadu
0,0145 €
0,0145 €
0,0145 €
0,0145 €

Poplatok za jeden vývoz
1,595 €
1,740 €
3,480 €
15,95 €

Ročný poplatok za vývoz nádoby príslušného druhu sa vypočíta vynásobením poplatku za
jeden vývoz počtom vývozov za rok.
Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady sa určuje vo výške 0,055 € za 1 kg
odpadu.
Výsledná suma všetkých poplatkov v € sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom dole.
Poplatky za odpad sa platia do 28.februára :
A. v hotovosti, alebo platobnou kartou do pokladnice OcÚ (pri zaplatení za odpad poplatník
obdrží nálepku na odpadovú nádobu)
B. poštovou poukážkou
C. Prevodným príkazom na účet obce: IBAN SK98 0200 0000 0036 7891
Pri spôsobe platby B+C je potrebné vyžiadať si variabilný symbol pre identifikáciu
platby a prísť si vyzdvihnúť nálepku na odpadovú nádobu, bez nej nebude zrealizovaný
vývoz.
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Kapacita
nádoby
110 l
120 l
140 l
240 l
1100 l
1100 l
TKO paušál

týždenný
dvojtýždenný
týždenný
dvojtýždenný
týždenný
dvojtýždenný
týždenný
dvojtýždenný
týždenný
dvojtýždenný
týždenný bytové domy
dvojtýždenný bytové domy

suma
2018
€
82,94 €
41,47 €
90,48 €
45,24 €
105,56 €
52,78 €
180,96 €
90,48 €
829,40 €
414,70 €
829,40 €
414,70 €

bez vývozu

12,00 €

Interval vývozu

 Daň za psa
Sadzba dane za jedného psa na kalendárny rok - 7 €.
V zmysle novely zákona č.582/2004 Z. z. sa podáva daňové priznanie na tlačive, ako pri
vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí psa je potrebné
podať daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia, ak je pes starší ako 6 mesiacov. V prípade
nadobudnutia psa do veku 6 mesiacov, je potrebné podať daňové priznanie do 30 dní od
dovŕšenia 6 mesiacov. Daň za psa sa platí spolu s daňou z nehnuteľnosti na základe
vystaveného rozhodnutia správcom dane (vydanie rozhodnutia – pravdepodobne jún 2019).
Náhradná evidenčná známka na psa – 1 €

 Poplatok za vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase, inzerciu v Ivanských
novinkách a vo vývesných vitrínach
1,65 € – za vyhlásenie reklamy, predaja a pod.
zdarma - ponuka pracovných miest, oznamy občanov, organizácií
Cenník - inzercia Ivanské noviny
Formát v cm
4,25 x 3,10
4,25 x 6,25

čiernobielo
5,- €
10,- €
5

farebne
8,-€
15,-€

8,50 x 6,25
8,50 x 12,50
17,00 x 12,50
Celá strana
Cenník – vývesné tabule
Formát
Cena
A4
100,- €
A4
20,- €
A4
5,- €

18,- €
36,-€
66,-€
120,-€
Dĺžka reklamy
1 mesiac
1 mesiac
1 týždeň

27,-€
54,-€
99,-€
180,-€
Počet vitrín
5
1
1

Minimálny formát ½ A4, odpustenie od poplatku – podujatia a aktivity obce a spoločenských
organizácií.

 Poplatky – matrika a register obyvateľov, rybársky lístok, stavebná
správa, životné prostredie, doprava
POPLATKY - MATRIKA A REGISTER OBYVATEĽOV
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy
Vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom
Prvý úradný výpis z knihy narodení, manželstiev, úmrtí
Vyhotovenie odpisu, osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov
alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku
v cudzom jazyku (čeština)
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok matrík
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi SR
Uzavretie manželstva pre iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi SR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej úradne určenej miestnosti
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
Uzavretie manželstva medzi cudzincami
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt
POPLATOK ZA VYDANIE RYBÁRSKEHO LÍSTKA
Týždenný rybársky lístok
Mesačný rybársky lístok

v EUR
5
5
0

2
3
2
5
2
10
20
20
20
70
35
70
200
200
v EUR
1,5
3
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Ročný rybársky lístok
Trojročný rybársky lístok
POPLATKY STAVEBNÁ SPRÁVA
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia,
o zmene územného rozhodnutia
Pre fyzickú osobu
Pre právnickú osobu
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE
na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
* na stavbu rodinného domu (RD)
* na stavbu bytového domu (BD)
na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
* rodinný dom (RD)
* bytový dom (BD)
na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu RD, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť, (napr. aj studne)
na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
na stavby na bývanie
* na stavbu rodinného domu (RD)
OSTATNÉ:
Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia PO
Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprava udržiavacích prác,

7
17
v EUR

40
100
20

50
200

35
100

30
30

35

100
50
FO 10.
PO 30
ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení
80
Žiadosť o povolenie vjazdu
30
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním
30
Žiadosť o odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené:
pre fyzickú osobu
20
pre právnickú osobu
50
Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, ak je:
plocha do 3 m2 vrátane
30
plocha od 3 m2 do 20 m2 vrátane
60
nad 20 m2 (táto stavba sa musí aj koludovať, poplatok 50,- €)
150
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
pre fyzickú osobu
FO 20
pre právnickú osobu
PO 100
POPLATKY ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
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5
5

Vydanie povolenia na stavbu studne
Poplatky za výrub stromov, drevín a pod. - fyzické osoby
Poplatky za výrub stromov, drevín a pod. - právnické osoby
Poplatok za rozkopávku na miestnych komunikáciách

30
10
100
80

Poplatok za potvrdenie (napr. vek stavby, potvrdenie o účelnosti komunikácie)– 2,00 €

 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
Za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach
úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre
žiadateľa nasledovne:
a. Technické nosiče dát
Názov
Suma
Disketa 3,5

0,83 €

CD

1,66 €

Iný nosič dát

podľa nákupnej ceny nosiča

b. Vyhotovenie kópií požadovaných informácií (na papier)
Veľkosť listu
Veľkosť listu
Suma
Suma
(obojstranne)
A3

0,13 €

A3

0,27 €

A4

0,07 €

A4

0,13 €

c. Obstaranie obálok
Veľkosť obálky

Suma

C4

0,07 €

C5

0,03 €

C6

0,03 €

d. Odoslanie informácií
Poštovné doporučene do vlastných rúk

Suma

do

50 g

1,30 €

do

100 g

1,40 €

do

500 g

1,50 €

do 1000 g

1,90 €

do 2000 g

2,90 €
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e. Ďalšie špecifické materiály
Počet kusov
1
vo výške obstarávacích nákladov
Žiadateľ môže uhradiť materiálne náklady:
a. poštovou poukážkou,
b. bezhotovostným prevodom na účet obce vedený vo VÚB banke a. s., č. ú.: IBAN:
SK98 0200 0000 0036 7891 4758.
c. v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni OcÚ.
Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú iba v prípade ak presiahnu čiastku
0,33 € v zmysle ust. čl. 5. ods. 5 písm. b) Zásad poskytovania informácií.

 Poplatky školstvo
 Poplatky v MŠ a ŠJ - Hviezdoslavova č.1, Slnečná č. 17 a SNP č.1, 900
28 Ivanka pri Dunaji
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ – 25,- € / mesiac/ dieťa.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ vopred do 20 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca,
bezhotovostne na účet obce vedený vo VUB banke a. s.,
č. ú. vo formáte IBAN SK98 0200 0000 0036 7891 4758.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v ŠJ MŠ na stravníka a
jedlo v čase jedného dňa pobytu dieťaťa v MŠ:
Jedlo

Desiata

Cena

0,38 €

Príspevok na
Obed Olovrant
režijné
náklady
0,90 €
0,26 €
0,20 €

Spolu

Dotácia na
stravu

1,74 €

1,20 €

Úhrada
zákonného
zástupcu
0,54 €

Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho MŠ Slnečná č.17 a MŠ Hviezdoslavova č.1
je povinný uhradiť finančný príspevok na stravovanie na potravinový účet obce Ivanka pri
Dunaji vedený vo VUB banke a. s. č. ú. SK84 0200 0000 0016 6349 9353 a to mesačne
vopred najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho MŠ SNP č.1 je povinný uhradiť finančný
príspevok na stravovanie na potravinový účet ZŠ M. R. Štefánika vedený vo VUB banke a. s.
č. ú. SK84 0200 0000 0016 3452 8557 a to mesačne vopred najneskôr do 20. dňa
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školskej jedálni MŠ Slnečná a MŠ
Hviezdoslavova v obci Ivanka pri Dunaji sa u cudzích stravníkov skladá z príspevku na
nákup potravín vo výške 1,41 € a režijných nákladov na výrobu hlavného jedla 1,27 €, spolu
2,68 €. Výška úhrady ceny celodennej stravy detských stravníkov v školskej jedálni MŠ
Slnečná a MŠ Hviezdoslavova v obci Ivanka pri Dunaji sa u cudzích stravníkov (dieťa, ktoré
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nenavštevuje školské zariadenie zriadené obcou) skladá z príspevku na nákup potravín vo
výške 1,54 € (desiata – 0,38 €, obed – 0,90 €, olovrant – 0,26 €) a režijných nákladov na
výrobu hlavného jedla 1,27 € a doplnkových jedál 0,32 €, spolu 3,13 €.

 Poplatky v ZŠ M. R. Štefánika, ul. SNP č.3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Obec Ivanka pri Dunaji je zriaďovateľom Základnej školy M. R. Štefánika, SNP č. 3, 900
28 Ivanka pri Dunaji. Súčasťou školy je školský klub detí a školská kuchyňa s jedálňou.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí na jedného
žiaka mesačne je 36,00 €. Príspevok obce na žiaka s trvalým pobytom v obci je 18,00 €
z uvedenej výšky.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí sa uhrádza vopred
do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ vedený vo
VUB banke a.s., č. ú. SK39 0200 0000 0016 3451 6951. Pri neuhradení poplatku zákonným
zástupcom za predchádzajúce dva mesiace, bude žiak zo školského klubu detí vylúčený
riaditeľom školy.
Riaditeľ ZŠ môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca
žiaka o to písomne požiada riaditeľa ZŠ a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich
pobytu v škole je nasledovná:
Kategória od 2 – do 6 rokov (2.finančné pásmo)
Jedlo Desiata Obed Olovrant Príspevok na
režijné
náklady
Cena 0,38 € 0,90 €
0,26 €
0,20 €

Spolu

Dotácia na
stravu

1,74 €

1,20 €

Úhrada
zákonného
zástupcu
0,54 €

Prehľad výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej
jedálni ZŠ na stravníka a jedlo v čase jedného dňa pobytu v škole pre žiakov navštevujúcich
ZŠ M. R: Štefánika a súčasne prihlásených na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ M.
R. Štefánika: od 01.09.2019
Kategória od 6 do 11 rokov (3.finančné pásmo)
Jedlo

obed

Príspevok na
režijné náklady

Spolu

Dotácia na stravu
na dieťa

Úhrada zákonného
zástupcu dieťaťa

Cena

1,21 €

0,20 €

1,41 €

1,20 €

0,21 €

Kategória od 11 do 15 rokov (3.finančné pásmo)
Jedlo

obed

Príspevok na
režijné náklady

Spolu

Dotácia na
stravu na dieťa

Úhrada zákonného
zástupcu dieťaťa

Cena

1,30 €

0,20 €

1,50 €

1,20 €

0,30 €
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Kategória od 15 do 19rokov ( 3.finančné pásmo)
Jedlo

obed

Príspevok na
režijné náklady

Spolu

Cena

1,41 €

1,37 €

2,78 €

Finančný príspevok na stravovanie je potrebné uhradiť na potravinový účet ZŠ, ktorý je
vedený vo VÚB banke, č. ú. SK84 0200 0000 0016 3452 8557 a to mesačne vopred najneskôr
do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

 Poplatky v ZUŠ, Štefánikova 27, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Obec Ivanka pri Dunaji je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, Štefánikova 27,
900 28 Ivanka pri Dunaji
Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej
umeleckej škole je mesačne:

Druh štúdia

Deti, žiaci
a študenti
do 15
rokov

Prípravné štúdium - Materská
škola

5€

-

-

-

Prípravné štúdium - kolektívne
vyučovanie

6,50 €

-

-

-

Hudobný odbor - individuálne
vyučovanie

11 €

12 €

18 €

22 €

Tanečný odbor - kolektívne
vyučovanie

6,50 €

7,50 €

12,50 €

15 €

Výtvarný odbor - kolektívne
vyučovanie

6,50 €

7,50 €

12,50 €

15 €

Literárno – dramatický odbor kolektívne vyučovanie

6,50 €

7,50 €

12,50 €

15 €

Študenti
od 15 do
18 rokov

Študenti na
SŠ, VŠ nad
18 rokov

Študenti nad
18 rokov zárobkovo
činní

Príspevok v ZUŠ sa uhrádza polročne vopred. Za prvý polrok do 30.9 a za druhý polrok do
28.02 na účet ZUŠ vedený vo VUB banke a. s., č. ú. SK42 0200 0000 0016 3353 4154.
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 Poplatky za prenájom telocvične – areál ZŠ M. R. Štefánika, SNP č. 3, 900 28
Ivanka pri Dunaji




Žiaci ZŠ (krúžková činnosť – vzdelávacie poukazy) – zdarma
Dospelí a ostatní – 15,- €
Športové kluby a spoločenské organizácie s pravidelnou činnosťou (so sídlom v obci)
– zdarma

 Poplatky za prenájom malej gymnastickej telocvične – areál ZŠ M. R.
Štefánika, SNP č. 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji




Žiaci ZŠ (krúžková činnosť – vzdelávacie poukazy) – zdarma
Dospelí a ostatní – 5,- €
Športové kluby a spoločenské organizácie s pravidelnou činnosťou (so sídlom v obci)
– zdarma

 Poplatky za prenájom mini ihriska – areál ZŠ M. R. Štefánika, SNP č. 3, 900
28 Ivanka pri Dunaji




Žiaci ZŠ (krúžková činnosť – vzdelávacie poukazy) – zdarma
Dospelí a ostatní – 10,- €
Športové kluby a spoločenské organizácie s pravidelnou činnosťou (so sídlom v obci)
– zdarma

 Poplatky za prenájom priestorov - trieda – ZŠ M. R. Štefánika, SNP č. 3, 900
28 Ivanka pri Dunaji




Žiaci ZŠ (krúžková činnosť – vzdelávacie poukazy) – zdarma
Dospelí a ostatní – 3,- €
Športové kluby a spoločenské organizácie s pravidelnou činnosťou (so sídlom v obci)
- zdarma

Každý záujemca o krátkodobý prenájom je povinný podať žiadosť o prenájom
na Obecný úrad. Aktivity ZŠ sa uskutočňujú do cca 15.30 hod.
 Poplatky v Obecnej knižnici, Štefánikova 25, 900 28 Ivanka pri Dunaji



Zápisné deti a študenti – 1,- €
Zápisné dospelí - 2,- €

 Poplatky za prenájom – Osvetová beseda, Nám. Sv. Rozálie 1/A a informačné
centrum, Moyzesova 38/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji






Osvetová beseda – cena za prenájom - základná - 7,- €/hod.
Osvetová beseda – cena za prenájom - komerčné akcie– 15,-€/hod.
Informačné centrum – cena za prenájom - 10,- € /hod.
Osvetová beseda a Informačné centrum – prenájom pre športové kluby a spoločenské
organizácie s pravidelnou činnosťou (so sídlom v obci) – zdarma.
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 Poplatky v Matičnom dome
PRIESTORY

Veľká sála, podkrovie, sociálne zariadenia
Veľká sála, sociálne zariadenia
Podkrovie, sociálne zariadenia
Klubovňa
Príprava na podujatie a vedľajšie práce - nájomcom
Príprava na podujatie a vedľajšie práce –
prenajímateľom podľa požiadaviek nájomcu

Bez
kuchyne
Suma
v €/hod.
20 €
15 €
8€
7 €/ hod.
5 €/ hod.

S
kuchyňou
Suma
v €/hod.
35 €
30 €

35 €/deň.

RODINNÉ AKCIE – OBČANIA OBCE (svadba, promócia, kar a
podobne) občania obce
SPOLOĆENSKÉ AKTIVITY PRE OBČANOV (stretnutia mladých,
prednášky, náučné posedenia)

10 €/hod.
10 €/hod.

RODINNÉ AKCIE - CUDZÍ (svadba, promócia, kar a podobne) –
cudzí
25 €/hod.
Športové kluby a spoločenské organizácie s pravidelnou činnosťou (so
sídlom v obci)
ZDARMA
3 €/hod.

Upratovanie
STAV PRI AKCII
Elektrická energia
Vodné + stočné
Plyn

Počiatočný stav

Koncový stav

MJ
KW
m3
m3

áv€
0,2062 €
2,229 €
0,511239 €

 Vysvetlenie sadzieb
Základná sadzba - veľká sala, podkrovie, sociálne zariadenia bez kuchyne - 20 €
- nájomca používa svoje poháre na nealko, kávu a taniere PVC.
Základná sadzba - veľká sala, podkrovie, sociálne zariadenia s kuchyňou - 35 €
- nájomca, používa inventár kuchyne a barov ( taniere, príbory, poháre alko a
nealko).
Základná sadzba - veľká sála, sociálne zariadenia bez kuchyne - 15 €
- nájomca používa svoje poháre na nealko, kávu a taniere PVC.
Základná sadzba - veľká sála, sociálne zariadenia s kuchyňou - 30 €
- nájomca používa inventár kuchyne a barov ( taniere, príbory, poháre alko a
nealko).
Podkrovie a sociálne zariadenia - 8 €
- nájomca používa len priestory podkrovia.
Klubovňa - 7 €
- nájomca používa len priestory klubovne.
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Nájomca sa zaväzuje, že po skončení prenájmu odovzdá priestory v takom upratanom a
čistom stave ako ich prevzal pred akciou do 3 hodín. Za prípravu priestorov podľa
požiadavky nájomcu si prenajímateľ účtuje 35 €/ deň (chystanie stolov, pódia a pod.)
Príprava na podujatie a vedľajšie práce – nájomcom – 5 €/hod.
Za rodinné akcie pre občanov obce sa účtuje 10 €/ hod. Spoločenské aktivity obce stretnutia
mladých, náučné posedenia, prednášky sa účtuje 10 €/hod.
Za rodinné akcie obyvateľov s trvalým bydliskom mimo obce sa účtuje - 25 €/ hod.
Ku každému prenájmu sa účtuje elektrická energia, plyn, vodné a stočné podľa odpočtu.
Upratovanie 3 €/hod.

 Poplatky v Dennom stacionári obce, Dlhá 26, 900 28 Ivanka pri Dunaji
a za opatrovateľskú službu


Poplatky za sociálne služby

Úkon

cena v €

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
DENNÝ POBYT V DENNOM
STACIONÁRI

0,70 €/hod.

Denný pobyt

0,90 €/hod.

HYGIENA:
Sprcha
Sprcha + toaletné potreby

0,40 €
0,50 €

PRANIE:
pranie - podľa programu
1-2€
PRENÁJOM
Prenájom
8 €/hod.
Prenájom dôchodcovia
4 €/hod.
Prenájom zamestnanci
25 €/deň
Športové kluby a spoločenské organizácie s pravidelnou
činnosťou (so sídlom v obci) - zdarma
Prenájom pre služby:
Pedikúra
11% z tržby
Masáž
11% z tržby


Poplatky za obedy a donášku obedov

DÔCHODCOVIA
výška dôchodku v
EUR
do - 300 € príspevok obce
49% z ceny obeda
301 - 400 € príspevok obce

Donáška obeda do domácnosti = 0,30 €
Cena obeda v EUR
Príspevok obce v EUR

1,58 €

1,52 €

2,11 €

0,99 €
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32% z ceny obeda
401 - 500 € príspevok obce
25% z ceny obeda
nad 501 € - bez
príspevku obce

2,32 €

0,78 €

3,10 €

0,00 €

Cena obeda v EUR
Cena obeda dôchodca
Cena obeda – iní a
zamestnanci

3,10 €
3,60 €

 Poplatky za cintorínske služby
DRUH ÚKONU - občan Ivanky pri Dunaji
katafalk prenosný
prepožičanie obradnej miestnosti
účasť organizátora
reprodukovaná hudba
chladiace zariadenie
inštalácia kvetinových darov
DRUH ÚKONU - cudzí
katafalk prenosný
prepožičanie obradnej miestnosti
účasť organizátora
reprodukovaná hudba
chladiace zariadenie
inštalácia kvetinových darov

cena v €
6
12
6
2
12
4
Cena v €
12
24
12
3
24
7

Jedná sa o jednorazové poplatky, mimo ceny za chladiarenské zariadenie, ktorá je uvedená na deň

POPLATKY ZA HROBOVÉ MIESTO

cena v €

Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob
Štvorhrob
Detský hrob
Miesto pre urnu

55
72
130
145
25
30

Jedná sa o poplatok na 10 rokov
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