
VÝŠKA 

POPLATKU V €
DOBA NÁJMU

20,00 1 deň

30,00 1 deň

5,00 

 zasadačka do 2 hodín (bez vykurovania) 5,00 do 2 hodín

 zasadačka do 2 hodín (s vykurovaním) 10,00 do 2 hodín

15,00 1 deň

20,00 1 deň

5,00 

30,00 1 deň

50,00 1 deň

5,00 

15,00 do 5 hodín

25,00 nad 5 hodín

0,05  ks

0,05  ks

0,05  ks

0,15  ks

0,15 ks

0,10  ks

0,05  ks

0,05  ks

0,05  ks

0,05 ks

0,05  ks

0,10  ks

0,05  ks

0,05  ks

0,05  ks

0,05  ks

0,05  ks

0,05  ks

0,10  ks

0,10  ks

0,50 ks

0,70 ks

0,30 ks

0,50 ks

Poznámka č. 2 - v prípade, že sa riad rozbije, nájomca hradí  plnú výšku ceny 

rozbitého riadu 

Poznámka č. 1 - V prípade prenájmu zasadačky a kultúrneho domu sa poplatky 

za prenájom jedálenskej súpravy nevyberajú, okrem obrusov

Stolička

Pohár 1 dcl

Nôž príborový

Naberačka polievková

Obrus

Šálka na kávu

Popolník

Džbánik na víno

Vázičky

Vidlička

E. Jedálenská súprava

Stôl

Košíček na chlieb

Solnička

Pohár 2 dcl

Kalištek

Tanier hlboký 

Tanier plytký 

Lyžica polievková

Lyžička kávová

 upratovanie po akcii (ak zabezpečuje obec)

 zasadačka, kuchynka, WC (s vykurovaním)

 kultúrny dom, kuchynka, WC (bez vykurovania)

 upratovanie po akcii (ak zabezpečuje obec)

D. Školská jedáleň

 kultúrny dom, kuchynka, WC (s vykurovaním)

 chodba, jedáleň, kuchynka, WC ( s vykurovaním)

Tanierik dezertný 

 školská jedáleň do 5 hodín

Príloha VZN č. 2/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou Príbelce

ZOZNAM

MAJETKU OBCE PRÍBELCE URČENÝ NA PRENÁJOM A POUŽITIE FYZICKÝM

A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

MAJETOK

Poplatok za:

A. Kultúrny dom

Polievková misa

 školská jedáleň nad 5 hodín

B. Zasadačka obecného úradu

 zasadačka, kuchynka, WC (bez vykurovania)

C. Bývalá základná škola

 chodba, jedáleň, kuchynka, WC (bez vykurovania)

 upratovanie po akcii (ak zabezpečuje obec)

Návleky

Pečeňová misa

Pohár na stopke



5,00 

5,00 

5,00 

0,10  1 strana

0,20 1 list

2,00 

3,00 

3,50 

bez poplatku

2,00 

bez poplatku

2,00 1 hodina

5,00 1 hodina

3,00 1 hodina

10,00 1 hodina

 príplatok za osvetlenie ihriska 0,50 1 hodina

PO alebo FO - podnikateľ

fyzická osoba  - obyvatelia obce

 kolektívne športy - obyvatelia obce

 individuálne športy - obyvatelia obce

I. Multifunkčné ihrisko

F. Dom smútku

smútočné oznámenia

fyzická osoba - občania bez trvalého pobytu v obci

kopírovanie jednostranné A4

 použitie chladiaceho boxu
1 pohreb

 použitie domu smútku na obrad

 upratovanie po pohrebe (ak zabezpečuje obec)

G. Vyhotovenie fotokópie

H. Obecný rozhlas

kopírovanie obojostranné A4

 kolektívne športy - občania bez trvalého pobytu v obci

Poznámka č. 2 - každý pondelok a stredu v čase od 18,00 - 19,00 hod. je ihrisko 

k dispozícii  pre členov DHZO Príbelce.

spoločenské organizácie pôsobiace v obci - oznam nad 150 slov

 individuálne športy - občania bez trvalého pobytu v obci

spoločenské organizácie pôsobiace v obci - oznam do 150 slov

Poznámka č. 3 - pri individuálnych športoch, každé 10-te využitie ihriska fyzickej 

osoby s trvalým pobytom v obci je bez poplatku.

1 vyhlásenie

Poznámka č. 1 - každý utorok a štvrtok v čase od 18,00 - 19,00 hod. je ihrisko k 

dispozícii  pre mužstvo dospelých TJD Príbelce a v čase od 16,00-17,00 hod. k 

dispozícii pre dorast a žiakov TJD Príbelce.


