
Sadzobník na úhradu nákladov za úkony 
vykonávané  Rozpočtovou organizáciou 

LUKUS 
 
 

Mestské zastupiteľstvo V Lučenci v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien 
 

vydáva 
 
 

Internú normu rozpočtovej organizácie Mesta Lučenec LUKUS č.  01/2016 - Sadzobník 
na úhradu nákladov za úkony vykonávané rozpočtovou organizáciou Mesta Lučenec LUKUS 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

(1) Tento sadzobník bol vypracovaný z dôvodu zjednotenia sadzieb za úkony vykonávané 
rozpočtovou organizáciou Mesta Lučenec LUKUS. 

 
Článok 2 

Sadzby za sprístupnenie informácie 
 

Podľa §21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky  MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov na sprístupnenie 
informácií sa stanovuje nasledovná výška úhrad: 
 
(1) Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie: 

Úkony Cena v € 
a) Čiernobiela kópia  

A5 jednostranne 0,10 € 
A4 jednostranne 0,20 € 

b) Farebná kópia  
A5 jednostranne 0,20 € 
A4 jednostranne 0,40 € 

c) Tlač z počítačovej tlačiarne  
A4 čiernobiely výtlačok 0,20 € 
Skenovanie dokumentov 0,50 €/strana 

d) Technický nosič dát  
CD 1,00 € 
DVD  1,00 € 
 

(2) Bezplatne sa poskytujú informácie: 
     a) telefonicky  
      b) elektronickou poštou 
 

(3) Náklady spojené s vyhotovením a odoslaním odpovede na žiadosti o informácie, žiadateľ 
hradí: 

      a) poštovou poukážkou alebo 
     b) bankovým prevodom na účet v banke alebo 



      c) v hotovosti do pokladne LUKUS r.o. 
 

(4) Náklady s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb. 
(5) Odpovede na žiadosti o sprístupnení informácie sa posielajú doporučene. 

 
Článok 3                                                                                                                                        

Sadzby za  využitie priestorov na osobitné účely 
 

(1) Využitie priestorov podľa objektov: 
 

Objekt/priestor Cena v € 
Synagóga  - hlavná sála 

- komerčné využitie, obrady, svadobné 
fotografovanie, kongresy atď. 

70,- €/hod. (prac. dni) 
   75,- € /hod. (dni prac. pokoja, sviatky) 

Radnica - obradná sieň na poschodí 
- komerčné využitie, obrady, svadobné hostiny, 

tanečné venčeky, stužkové slávnosti, kongresy 
atď.* 

70,- €/hod. ( prac. dni ) 
75  €/hod.  (dni prac. pokoja, sviatky) 

* LUKUS r.o., ako prenajímateľ, je oprávnený žiadať od nájomcu vratný depozit vo výške 500 €, 
z ktorého budú odrátané prípadné škody spôsobené na majetku Mesta Lučenec. 

 
(2) Sadzby za vstup do stálej expozície synagógy s odborným výkladom: 

 

Kategória Cena v € 
Deti do 10 r. 0,- € 
Deti  a mládež nad 10 r. 0,50 € 
Dospelí 1,- € 
Žiaci MŠ, ZŠ a SŠ (organizované skupiny s pedagógom, 
vo vyhradené dni) 

0,- € 

 
(3) V prípade benefičných kultúrnych podujatí a podujatí, ktorých spoluorganizátorom je Mesto  

Lučenec sa upúšťa od výberu sadzby, ktorá je uvedená v sadzobníku. 
(4) V čase konania výstav sa výška vstupného upravuje a zverejňuje osobitným oznámením na 

stránke rozpočtovej organizácie a v médiách Mesta Lučenec. 
(5) Sadzby podľa odseku 1 sa vypočítavajú za každú začatú hodinu. 

 
 

Článok 4 
Sadzby za využitie hnuteľného majetku na osobitné účely 

 
(1) Sadzby za využitie hnuteľného majetku na osobitné účely sú nasledovné: 

 
 

Druh Cena v € 
Pódium (indoor)  4x6 m 400,- €/deň 
Stolička 5 €/deň 
Stôl skladací (okrúhly, štvorcový) 15 €/deň 
Stand by stôl (s návlekom) 15 €/deň 
 

 
Článok 5 

Sadzby za krátkodobý prenájom priestranstva pre komerčné účely 
 



(1) Sadzby za krátkodobý prenájom priestranstva pre komerčné účely (vonkajšie stánky v čase 

konania podujatí, reklamné stánky, stánky s občerstvením, prívesy na ambulantný predaj): 
 

Účel  Cena v € 
Predaj občerstvenia s alkoholom, občerstvenia bez alkoholu, textilného 
tovaru, priemyselného tovaru, potravín 

 
17 € / bm 

Predaj tovaru s výnimočnou tematikou, ktorá skrášli a zvýrazní konané akcie 
podľa posúdenia priamo na predajnom mieste a vystavovanie výrobkov 

 
5 €/ bm 

Výrobcovia tradičných remesiel, umelecké výrobky, medovníky 1 € / bm 
Napojenie na elektrickú prípojku 10 €  
Auto umiestnené pri stánku 3 € 
 
Vysvetlivky:  
bm - 1 meter predajnej plochy 
 

 
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) INM č.01/2016 -Sadzobník na úhradu nákladov je záväzný rozpočtovú organizáciu LUKUS. 
(2) Výber úhrad podľa tejto normy vykonáva rozpočtová organizácia LUKUS. 
(3) Výška úhrady nákladov, ako aj výška vstupného, musí byť zverejnená na prístupnom mieste. 
(4) INM č.01/2016 -  Sadzobník na úhradu bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.     

        105/2016 dňa 21.6.2016. 
 

 
 


