
Obec Hviezdoslavov 
 

 
 
 
 
 
Materiál na rokovanie OZ                                                                      K bodu: č. 8 
dňa 7.2.2019 
 
 
 
 

Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome v obci Hviezdoslavov od 
8.2.2019 

 
 
 
 
                            
 
 

 
Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Poplatky za prenájom 
3. Príloha č. 1  

 
Spracovateľ: 
Lackovič Marek 
Starosta obce 
 
 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Poplatky za prenájom priestorov v Kultúrnom dome v obci 
Hviezdoslavov platné od 8.2.2019 spolu s Prílohou č. 1 o zapožičaní a zúčtovaní inventáru. 

 
 
 
 



Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome 

v obci Hviezdoslavov od 8.2.2019 
 
 

1. Jednorazový prenájom priestorov (jeden deň = max. do 10:00 nasl. dňa) v Eurách: 
Apríl – September   Október – Marec 

Hlavná sála + kuchynka (prízemie)  49,00    69,00 
Hlavná sála (prízemie)   39,00    59,00 
Malá sála (poschodie)   25,00    30,00 
Kolkáreň – 1 dráha (prízemie)  20,00    25,00 
Kolkáreň – 2 dráhy (prízemie)  40,00    50,00 
 

2. Jednorazový prenájom priestorov (jedna hodina) v Eurách: 
Apríl – September   Október – Marec 

Hlavná sála + kuchynka (prízemie)  15,00    20,00 
Hlavná sála (prízemie)   13,00    18,00 
Malá sála (poschodie)   10,00    13,00 
Kolkáreň – 1 dráha (prízemie)  5,00      7,00 
Kolkáreň – 2 dráhy (prízemie)  10,00    13,00 
 

3. Zapožičanie inventáru v Eurách definuje Príloha č. 1 tohto dokumentu: 
 

4. Poškodenie, strata, zničenie – náhrada vždy podľa nákupnej ceny 
 

5. Kaucia na zapožičaný inventár  50,00 Eur 
(po ukončení prenájmu sa vracia znížená o zapožičaný inventár, resp. znížená o vyčíslenú 
škodu) 
 
6. Povinnosti nájomcu – po ukončení prenájmu je potrebné odovzdať priestory čisté, 

upratané a nepoškodené. Škody spôsobené nájomcom budú účtované vždy osobitne. 
 

7. Zľavy z prenájmu priestorov 

 Vzdelávanie a náučné programy  50% 

 Podujatia organizované obcou  100% 

 Opakovaný, resp. pravidelný prenájom 15% 
 

8. Kultúrny dom obce Hviezdoslavov, žiaľ, momentálne nie je uspôsobený na prenájom 
priestorov pre športy kontaktné a bojového umenia z hygienických dôvodov.  
 

9. Tento dokument obsahuje jednu prílohu. 
 
 

Marek Lackovič 
       starosta 
 

 



Príloha č. 1 
 

Zapožičanie inventára 
Zúčtovanie zapožičaného inventára 

 
 
 
1. taniere: komplet   ks/á 0,10 €   ....................... 

2. taniere hlboké   ks/á 0,05 €   ....................... 

3. taniere plytké veľké  ks/á 0,05 €   ....................... 

4. taniere plytké malé  ks/á 0,05 €   ....................... 

5. podšálky    ks/á 0,00 €   ....................... 

6. šálky    ks/á 0,05 €   ....................... 

7. príbor: komplet   ks/á 0,10 €   ....................... 

8. príbor: lyžičky   ks/á 0,05 €   ....................... 

9.      vidličky   ks/á 0,05 €   ....................... 

10.      nože    ks/á 0,05 €   ....................... 

11.     kávové   ks/á 0,00 €   ....................... 

12.poháre: na víno   ks/á 0,05 €   ....................... 

13.       na vodu   ks/á 0,05 €   ....................... 

14. soľničky/koreničky  ks/á 0,05 €   ....................... 

15. džbán    ks/á 0,10 €   ....................... 

16. naberačka    ks/á 0,05 €   ....................... 

17. polievková misa   ks/á 0,10 €   ....................... 

18. servírovacia misa   ks/á 0,05 €   ....................... 

19. obrusy     ks/á 0,50 €   ....................... 

 
 
Prevzal: 
V Hviezdoslavove dňa 
 
Prevzal: 
V Hviezdoslavove dňa 
 
Odsúhlasil: 
 
Zúčtoval: 

 


