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N á v r h  

SADZOBNÍK CIEN  ( SLUŽIEB ) 

OBCE   ZBEHY 

1.) Vysielanie v obecnom  rozhlase jedného  oznamu ( správy ) 

a.  za  jeden  oznam                                                   3,- EUR 
b.  za opakovanie oznamu     počet opakovaní  x 3,- EUR 

  

2.) Prenájom nehnuteľných vecí ( pozemky a nebytové priestory ) – dlhodobý 

a) Minimálna výška nájomného za 1m2/rok sa stanovuje  ako 1% z priemernej mesačnej 

mzdy v národnom hospodárstve SR za uplynulý kalendárny rok.  K celkovým 

nákladom za prenájom nehnuteľností bude pripočítaný koeficient 0,25% za služby 

poskytované obcou.  

b) Minimálna cena nájomného za pozemky ( bez možnosti zriadenia stavby)  pre 

nepodnikateľské účely za 1m2/rok sa stanovuje  ako 0,05% z priemernej mesačnej 

mzdy v národnom hospodárstve SR za uplynulý kalendárny rok. 
c) Minimálna cena nájomného za pozemky na podnikateľské účely ( bez možnosti 

zriadenia stavby ) za 1m2/rok sa stanovuje  ako 1% z priemernej mesačnej mzdy 

v národnom hospodárstve SR za uplynulý kalendárny rok. 

d) Minimálna cena nájomného za pozemky na umiestnenie predajných stánkov sa 

stanovuje  ako 1% z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 

uplynulý kalendárny rok. 

e) Minimálna cena za prenájom pre neštátne zdravotnícke zariadenia sa stanovuje na 10 

eur/m2 / rok 

Fakturácia bude realizovaná 1x ročne alebo 4x ročne, podľa dohody. Pri ukončení nájomného 

vzťahu bude vyfakturovaný alikvotny zostatok za dané obdobie.  

3.) Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový 

Kultúrny  dom Zbehy : 

a)  140,- EUR + režijné náklady ( elektrina, plyn, čistenie obrusov, poškodený inventár) 

pri prenájme na svadbu, rodinnú oslavu ( prenájom od štvrtka až do pondelka ) 
b)  100,- EUR + režijné náklady (elektrina, plyn, čistenie obrusov,poškodený inventár) 

pri spoločenských posedeniach ( prenájom od piatka do pondelka) 
c)  24,- EUR + čistenie obrusov a poškodený inventár pri prenájme na jeden deň 

( prednášky, predajné akcie)  
d) režijné náklady (elektrina, plyn, čistenie obrusov, poškodený inventár) pri prenájme 

na kar podľa skutočnej spotreby  
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 Kultúrny dom Andač : 

a) 140,- EUR + režijné náklady ( elektrina, plyn, čistenie obrusov, poškodený inventár) 

pri prenájme na svadbu, rodinnú oslavu ( prenájom od štvrtka až do pondelka ) 
b) 100,- € + režijné náklady (elektrina, plyn, čistenie obrusov, poškodený inventár) pri 

spoločenských posedeniach ( prenájom od piatka do pondelka) 
c) 24,- € - na jeden deň + čistenie obrusov a poškodený inventár pri prenájme na jeden 

deň ( prednášky, predajné akcie) 
d) režijné náklady (elektrina, plyn, čistenie obrusov, poškodený inventár) pri prenájme 

na kar podľa skutočnej spotreby  

Občanom obce Zbehy a časti obce Andač s trvalým pobytom sa poskytuje zľava vo 

výške 50 % z výšky prenájmu (netýka sa nájmu na jeden deň) 

4.) Kopírovacie služby 

  0,10 EUR  /  za každý prekopírovaný  list   

5.) Zväzovanie dokumentov 

 1,- EUR  /   za každý zväzovaný dokument pri overení podpisu     

6.)  Prepožičanie pivného setu ( stôl a dve lavice) 

  3,- EUR / deň  

7.) Prepožičanie prívesného vozíka na odvoz zeleného odpadu na miestny zberný dvor 

  5,- EUR / vývoz 
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8.) Cintorínske poplatky 

  a) cena za prenájom hrobových miest : na prvých 10 rokov ( pochovanie ) 

a) detský hrob             5,-  EUR 
b) jednohrob               7,5  EUR 
c) dvojhrob              15,-   EUR 

  b) na prvých 20 rokov ( pochovanie ) 

a)  hrobka 4 m2     25,- EUR 
b)  hrobka 6 m2    40,- EUR                                                   

 c) obnova už prenajatého miesta po uplynutí predchádzajúceho prenájmu na ďalších 

10 rokov : 

a) detský hrob        5,-  EUR 
b)   jednohrob          7,5  EUR 
c)  dvojhrob           15,-  EUR 

 

d) cena za prenájom hrobového miesta bez pochovania – rezervácia miesta na 1 rok : 

a)  jednohrob             2,5,- EUR 
b)  dvojhrob               5,- EUR 
c) hrobka                10,- EUR 

 e) Prepožičanie domu smútku na pohrebný akt : 

a) Zbehy                7,-  EUR 
b)  Andač                4,-  EUR 

 f) Prepožičanie cintorínskej formy na vyrobenie obruby na hrob 

   5,- EUR / týždeň 

Na tomto sadzobníku cien  za služby  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch dňa ...... 

Prijatím tohto sadzobníka cien za služby sa ruší  sadzobník cien za služby zo dňa 7.3.2022. 

      Sadzobník cien za služby nadobúda účinnosť dňa 1.4. 2023. 

   

  

                                                                                              Ing. Adam Žákovič 

                                                                                                starosta obce 


