
SMERNICA 

Obce Dedina Mládeže č.1/2022 o poplatkoch 

 

Čl.1 

Sadzba za používanie kultúrneho domu - malá sála 

       

  Obyvatelia obce Ostatní 

Poplatok - malá sála (veľká akcia, svadba)(€) 15 30   

Poplatok (vrátane energií) - malá sála počas vykurovacej 

sezóny (predávanie, prednáška)(€/hod.) 2,50  4  

Poplatok (vrátane energií) - malá sála mimo vykurovacej 

sezóny (predávanie, prednáška)(€/hod.) 2  3,50  

Používanie riadu (€/os.) 0,25 1  

Poplatok za neporiadok po akcii (trvalé následky, napr. znečistenie stien, parkety a 

iné) (€) 50 

Za poškodený, rozbitý a stratený riad sa účtuje aktuálna nákupná cena. 

       

Náklady za spotrebu elektriny - prenájom od 1600 do 600 hod. :  

Malá sála 4,50   € 

Kuchyňa 20  € 

Malá sála, kuchyňa spolu 24,50   € 

       

Náklady za spotrebu plynu  - prenájom od 1600 do 600 hod. :  

Malá sála 11,50   € 

Kuchyňa 4,50   € 

Malá sála,  kuchyňa spolu 16  € 

       

Náklady za spotrebu vody  - prenájom od 1600 do 600 hod. 

Kuchyňa 2,50   € 

Sociálne miestnosti 4,50   € 

Kuchyňa a sociálne miestnosti spolu 7   € 

       

Upratovanie po používaní kultúrneho domu 

(malá sála)  
20,- eur 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl.2 

Sadzba za používanie kultúrneho domu - veľká sála 

       

  Obyvatelia obce Ostatní 

Poplatok - veľká sála (veľká akcia, svadba)(€) 35 100  

Poplatok (vrátane energií) - veľká sála počas vykurovacej 

sezóny (predávanie, prednáška)(€/hod.) 4,50  10 

Nájomné + energie - veľká sála mimo vykurovacej sezóny  

(predávanie, prednáška)(€/hod.) 3,5 10  

Používanie riadu (€/os.) 0,25 1  

Poplatok za neporiadok po akcii (trvalé následky, napr. znečistenie stien, parkety 

a iné) (€) 200  

Za poškodený, rozbitý a stratený riad sa účtuje aktuálna nákupná cena. 

       

Náklady za spotrebu elektriny - prenájom od 1600 do 600 hod. :  

Veľká sála , javisko 12,50  € 

Kuchyňa 30,50   € 

Veľká sála, javisko, kuchyňa spolu 43   € 

       

Náklady za spotrebu plynu  - prenájom od 1600 do 600 hod. :  

Veľká sála , javisko 45   € 

Kuchyňa 5   € 

Veľká sála, javisko, kuchyňa spolu 50  € 

       

Náklady za spotrebu vody  - prenájom od 1600 do 600 hod. 

Kuchyňa 3,50   € 

Sociálne miestnosti 8,50   € 

Kuchyňa a sociálne miestnosti spolu 12  € 

       

Upratovanie po používaní kultúrneho domu (veľká sála)  

30,- eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl.3 

Sadzby pri prenájmu nástrojov, pracovného náradia, strojných zariadení, zariadení 

 

Stroje, prístroje, náradia Poplatok v €/deň 

Výsuvný rebrík za každý aj začatý deň 3,- 

Miešačka za každý aj začatý deň 5,- 

Pivný set za každý aj začatý deň 2,- 

 

 

Čl.4 

Sadzby pri prenájmu Kubota M 9960 

 

Prenájom na službu Poplatok  

na dopravu 1,15 €/km  

na orbu 25,-€/10 árov alebo 90,-€/1 ha  

Na šmykovanie 20,-€/10 árov alebo 70,-€/1 ha  

Na bránenie 20,-€/10 árov alebo 70,-€/1 ha 

Na kombinátorovanie 25,-€/10 árov alebo 95,-€/1 ha 

Na diskovanie 30,-€/10 árov alebo 80,-€/1 ha 

Na sejbu 25,-€/10 árov alebo 100,-€/1 ha 

Na posterkovanie 15,-€/ 10 árov alebo 60,-€/1 ha 

Na kosenie 40,-€/1 ha 

Na mulčovanie 45,-€/ 1 hod. 

Na nakladanie 35,-€/ 1 hod. 

Na rotovátorovanie 20,-€/ 10 árov 

Na drtenie 45,-€/ 1 hod. 

 

 

 

Čl.5 

Sadzby pri poskytovaní služieb 

 

Služba Poplatok v € 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase 1 x 3,- 

Vyhlásenie  - rozlúčka so zosnulým zdarma 

Vyhlásenie športových alebo kultúrnych podujatí zdarma 

  

Kopírovanie: strana A4 0,10 

                      Strana A4 obojstranne 0,20 

                      Strana A3 0,20 

                      Strana A3 obojstranne 0,40 

  

    

Kosenie strunovou kosačkou 5,-/hod. s obsluhou 

Rezanie krovinorezom 5,-/hod. s obsluhou 

Kosenie kosačkou motorovou 5,-/hod. s obsluhou 

Kosenie malotraktorom Starjet 10,-/hod. s obsluhou 

 

 



Čl.6 

Cintorínske poplatky 

 

Názov Poplatok v € 

Jednohrob (nový, obnova po 10 rokoch) 15,- 

Dvojhrob (nový, obnova po 10 rokoch) 20,- 

Trojhrob (nový, obnova po 10 rokoch) 25,- 

Detský hrob (nový, obnova po 10 rokoch) 5,- 

Miesto v urnovej stene (nové, obnova po 10 rokoch) 20,- 

  

používanie márnice (chladiaceho zariadenia) za každý aj 

začatý deň 

7,- 

  

Postrekovanie hrobových miest proti burinám 1x 10,- 

Kosenie buriny na hrobovom mieste 1x 10,- 

 

 

Čl.7 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Registrované organizácie so sídlom v obci môžu 1 x počas kalendárneho roka využiť 

kultúrny dom iba za úhradu spotrebovaných režijných nákladov (el.energia, plyn, voda). 

2. Poplatky uvedené v tejto smernici sa platia do 7 kalendárnych dní od ukončenia akcie, resp. 

vykonania služby. 

3. Pri prenájme priestorov kultúrneho domu sa vopred podpisuje Zmluva o poskytnutí 

priestorov KD v Dedine Mládeže, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto smernici. Zmluvu podpisuje 

starosta obce alebo ním písomne poverený zamestnanec obecného úradu. Následne budú 

odovzdané kľúče od priestorov.  

4. Nástroje, pracovné náradia a strojné zariadenia uvedené v čl. 3 sa požičiavajú len občanom 

obce s trvalým pobytom. 

5. Prijatím tejto smernice sa ruší Smernica Obce Dedina Mládeže č.1/2021 o poplatkoch zo 

dňa 24. júna 2021.  

6. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom 

Dedina Mládeže, t.j. 13. mája 2022.   

 

 

 

 

V Dedine Mládeže, dňa 11. mája 2022  

 

 

 

 

 

                                                                             JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, v. r. 

                                                                                               starostka obce 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 

Zmluva o poskytnutí priestorov v kultúrnom dome 

 

Prenajímateľ: Obec Dedina Mládeže  

so sídlom: Obecný úrad Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla č.7/8, 946 03 Dedina Mládeže  

zastúpená starostom obce ......................................................... 

IČO: 00306428 

 

Nájomca (usporiadateľ):  

Priezvisko a meno/názov organizácie: ........................................................................................ 

Bytom/so sídlom: ......................................................................................................................... 

Číslo OP/IČO: ....................................................... 

 

uzatvárajú túto 

 

zmluvu o poskytnutí priestorov v kultúrnom dome  

 

 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nasledovných podmienkach pri poskytnutí 

priestorov kultúrneho domu v obci Dedina Mládeže:  

 

Usporiadateľ je oprávnený dňa .................................. od ........................... do ...................... 

hodiny používať priestory Kultúrneho domu Dedina Mládeže, t.j. malú sálu, veľkú sálu, 

kuchyňa, javisko, sociálne miestnosti1, na podujatie: 

 

.................................................................................................................................................... 

 

1. Prenajímateľ odovzdá požadované priestory čisté a primerane vykúrené za poplatky 

stanovené v Smernici Obce Dedina Mládeže č.1/2022 o poplatkoch, schválenej obecným 

zastupiteľstvom dňa 13. mája 2022, uznesením č. 204/2022.  

 

2. Nájomca odovzdá v nasledujúci pracovný deň po akcii ráno do 10,00 hod. použité priestory 

aj okolie kultúrneho domu upratané, vypožičaný riad z kuchyne vráti umytý a suchý. 

Účtovaný poplatok uhradí v plnej výške do pokladne obecného úradu alebo na účet obce 

vedený vo VÚB banke, a.s. č.ú.: 21224142/0200, IBAN: SK37 0200 0000 0000 2122 4142 

najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia akcie, resp. vykonania služby. 

  

3. Nájomca berie na vedomie, že v hore uvedenom období berie na seba zodpovednosť za 

dodržiavanie bezpečnostných opatrení. V prípade vzniku škody na majetku prenajímateľa sa 

nájomca zaväzuje uhradiť ju v plnej výške do 10 dní od vyčíslenia výšky škody do pokladne 

obce alebo na účet obce.   

 

 

V Dedine Mládeže, dňa ................................... 

 

 

...........................................                                                         ............................................... 

        Za prenajímateľa                                                                                nájomca 

                                                 
1 Nehodiace prečiarknuť  


