
Obec Hažlín 

Sadzobník cien poskytovaných služieb obce Hažlín 
(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov) 

 

Druh služby:        Cena 

1. Vysielanie v obecnom rozhlase  

- oznam do 3 minút      3,50  EUR 
- oznam nad 3 minúty      4,00  EUR 
 
2. Prenájom nehnuteľných vecí  (pozemky a nebytové priestory)  - dlhodobý 
A. Pozemky        
- V centre obce       17,00  EUR/1 m2 na rok 
- Ostatné       10,00  EUR/1 m2 na rok 
- Na podnikateľské účely      30,00  EUR/1 m2 na rok 
B. Nebytové priestory 
- - V centre obce       17,00  EUR/1 m2 na rok 
- Na podnikateľské účely   

 - obchodné, reprezentačné, kancelárske a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastnosti 
využívaných na podnikateľskú činnosť, herne 
        17,00  EUR/1 m2 na rok 
-výrobné, dielenské, skladové a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastnosti a priestory 
využívané na poskytovanie služieb obyvateľom: napr. kaderníctvo, holičstvo, pedikúra, 
manikúra, kozmetické služby, solárium, sauna, fitnescentrum, a pod. 
        15,00  EUR/1 m2 na rok 
-pohostinstvá a reštaurácie     20,00  EUR/1 m2 na rok 
-ostatné provizória  schody, chodby, sociálne zariadenie   7,00  EUR/1 m2 na rok 
-stánky na verejných priestranstvách     15,00  EUR/1 m2 na rok 
    

 
3. Prenájom hnuteľných vecí (na účely mimo priestorov kultúrneho domu) 
- Stolička        0,30 EUR/ks 
- Stôl        1,00 EUR/ks 
- Obrus vypraný , misa, naberačka    0,30 EUR/ks 
- Riad        0,07 EUR/ks 

 
4. Prenájom kultúrno správnej budovy 
- Svadba        100,00 EUR  
- Krstiny, promócie, jubileá     25,00 EUR 
- Kar        20,00 EUR 



- Tanečné zábavy      150,00 EUR 
- Rôzne prezentačné akcie, schôdze, kultúrne podujatia, 

politické mítingy        50,00 EUR 
        - Upratovanie po akcii        10,00 EUR 
 

Sadzby za prenájom u cudzích občanov sa zvyšujú o 100 %. 
 
      5.   Spotreba energie 

- Poplatok sa prepočíta podľa skutočnej spotreby krát aktuálna cena energie 
- Poplatok za vodu – paušál -svadba              10,00 EUR 

-krstiny, promócie, jubileá  3,50 EUR 

       6.    Kopírovacie služby 

        - jednostranne  A4                  0,10 EUR 

              - dvojstranne A4       0,15 EUR  

       7.    Poplatky za prenájom pracovného náradia a strojov 

- rebrík        2,00 EUR 

        8. Kosenie 

- ručné- krovinorez      0,07 EUR/m2  

- traktorom  - mulčovanie     0,04 EUR/m2 

       9. Dopravné služby motorovými vozidlami 

 - Škoda Fabia                 EUR/km  

 - Mercedes                              EUR/km  

 - Mikrobus                              EUR/km  

   10. Dopravné služby traktorom 

 - Preprava materiálu               EUR/km 

Sadzobník cien a služieb schválený Obecným zastupiteľstvom v obci Hažlín dňa ......................  
uznesením číslo.......................... 

Sadzobník nadobúda účinnosť dňa 01.08.2016. 

 

                                Ing. František Olah 

                                     starosta obce 

 


