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OBEC PUSTÉ ČEMERNÉ 

 

SADZOBNÍK POPLATKOV 
za služby, ktoré poskytuje  

Obec Pusté Čemerné 
 

I. časť  

Obecný rozhlas 
 

Popis Cena 

Relácia v miestnom rozhlase za účelom predaja 5,00 € 

Na požiadanie rodinných príslušníkov oznam jubilea 2,00 € / 5,00 €* 

Poznámka: Od poplatku sú oslobodené neziskové organizácie v obci, oznamy o pohrebe a úmrtí.  
* oznam nahlásený minimálne deň pred hlásením / v deň hlásenia  

 

II. časť  

Spoločenské priestory obecného úradu a inventár  
 

1. Prenájom sály a spoločných priestorov 

 

Popis podujatia 
Cena 

pre obyvateľov obce ostatní  

Smútočný kar 10,00 € 20,00 € 

Oslava (narodeniny, prvé sväte prijímanie, 
svadba a pod.) 

30,00 € 50,00 € 

Reklamné akcie, prezentácie 50,00 €* 

Zábavy, plesy usporiadané súkromnými 
osobami  

80,00 € + 100,00 €** 

Poznámka: V cene prenájmu je zahrnutý prenájom spoločenskej sály, chodby, sociálnych zariadení na prízemí 
a vybavenie priestorov – stoly, stoličky, vybavenie sociálnych zariadení. Nájomca je povinný odovzdať 
priestory v takom stave ako boli prevzaté. Cena je účtovaná za akciu (najviac za 3 dni) 
*za akciu/jeden deň 
**80,00 € cena prenájmu, 100,00 € zábezpeka za spôsobené škody, nájomca zodpovedá za všetky škody 
spôsobené na majetku obce 
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2. Prenájom malej zasadačky na poschodí 
 

Popis 
Cena 

pre obyvateľov obce ostatní  

Prenájom malej zasadačky len súčasne so 
spoločenskou sálou 

5,00 € neprenajíma sa  

 

3. Prenájom kuchyne 
 

Popis 
Cena 

pre obyvateľov obce ostatní  

Kuchyňa bez zapožičania riadu  10,00 € 15,00 € 

Kuchyňa so zapožičaním riadu 15,00 € 20,00 € 

Poznámka: V cene prenájmu je kuchyňa a jej vybavenie, podľa druhu prenájom. Riad sa zapožičiava len na 
základe vyplneného a podpísaného dokumentu „Zapožičanie riadu“, ktorý je prílohou Sadzobníka poplatkov.  

 

4. Zapožičanie inventáru 
 

Popis Cena 

Party stan   30,00 €* 

Pivný set – stôl/lavica 3,00 € / 1,00 € 

Riad 10,00 €** 

Poznámka: Jednorazová cena za zapožičanie. Zapožičanie inventáru je možné len v rámci obce. 
* Len na základe dohody o postavení a zložení stanu znalou osobou.  
 ** Riad sa zapožičiava len na základe vyplneného a podpísaného dokumentu „Zapožičanie riadu“, ktorý je 
prílohou Sadzobníka poplatkov.  

 

III. časť  

Služby poskytované Obecným úradom 

 

1. Reprografické služby 
  

Popis 
Cena 

Jedna strana Obojstranne 

Kopírovanie A4 0,10 € 0,20 € 

Zaliatie do fólie A4 0,40 € 
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2. Potvrdenia 
 

Popis Cena 

Poplatok za vydané potvrdenia  3,00 € 

Poznámka: Okrem potvrdení podľa zákona č. 145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch. Vydanie potvrdenia o 
účasti na pohrebe je oslobodené od poplatkov. 

 

IV. časť  

Verejný priestor  

 

1. Cintorín  

 

Popis Cena 

Poplatok za vstup na cintorín pre firmy 7,00 € 

Poznámka: Za každý vstup autom realizačnej firmy do priestoru cintorína, otvorenie brány   

 

 

Súčasťou Sadzobníka poplatkov je aj Príloha č. 1 – Zapožičanie riadu  

 

Sadzobník poplatkov platí od 01.01.2021. Dňom účinnosti tohto Sadzobníka poplatkov sa zrušuje 

Sadzobník poplatkov zo dňa 25.9.2015 schválený uznesením č. 30/2015. 

 

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 20.11.2020 uznesením č. 82/2020.  

 

 

 

 

 

 
Ing. Juraj Jevin, v. r. 
     starosta obce  


