
Cenník  

krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovania služieb 

 

1. Blahoželanie – relácia v miestnom rozhlase – k jubileu 3,50 € 

2. Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 2,00 € 

Od poplatku sú oslobodené rozpočtové, príspevkové a spoločenské organizácie, ktoré nie sú 

zriadené na podnikanie 

3. Poplatok za trhové miesto 2,00 € 

4. Poplatok za prenájom kultúrneho domu:  

a)  na predajnú akciu 7,00 €/hod. 

b) slávnostné posedenia, životné jubileá, rodinné oslavy,  promócie 40,00 € 

c) svadobné hostiny – občania s trvalým pobytom v obci 70,00 € 

 svadobné hostiny - občania s trvalým pobytom mimo obce 85,00 € 

d) kary 15,00 € 

e) schôdze, prednášky a pod.   5,00 €/ hod. 

f) prenájom chodby a zasadačky kultúrneho domu 3,00 €/ hod. 

K uvedeným poplatkom sa pripočíta spotreba el. energie a plynu v kuchyni a spotreba plynu 

za vykurovanie. 

Od poplatku sú oslobodené záujmové združenia a organizácie v obci. 

4. Poplatok za prenájom jedálne ZŠ s MŠ v Liešťanoch:  

a) slávnostné posedenia, životné jubileá, rodinné oslavy, promócie 30,00 € 

b) kary 15,00 € 

K uvedeným poplatkom sa pripočíta spotreba el. energie  v kuchyni a spotreba plynu za 

vykurovanie 

5. Poplatok za zapožičanie:  

a) stôl 0,60 €/kus 

b) stolička 0,10 €/kus 

c) kuchynský riad  do 100 ks 4,00 € 

d) kuchynský riad nad 100 ks 6,00 € 

e) záhradná súprava 5,00 €/kus 

6. poplatok za použitie drviča konárov 1,00 €/15 min. 

7. poplatok za použitie snežnej frézy 2,00 €/15 min. 

8. sadzba za použite faxu a odoslanie tlačív 0,60 €/kus 

9. kopírovacie práce 0,10 €/ 1str. A4 

 
1. Tento cenník bol  prijatý uznesením č. 138/2013 dňa 13.12.2013. Dňom účinnosti tohto  

„Cenníka“ stráca účinnosť „Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovania 
služieb “ schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 18.9.2012 uznesením č. 5/2012/g, ktorý tvoril 
prílohu „Zásad hospodárenia s obecným majetkom.“  

2. Tento cenníknadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014. 
                         Ján Ivaniš 

          zástupca starostu 


