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Vnútorná smernica – cenník služieb za služby poskytované Obecným úradom v Málinci  

Schválené uznesením OZ v Málinci č. 7/2019, zo dňa 21.11.2019 

bod číslo 
 

Názov poplatku 
 

cena v Eur 

1. Miestny rozhlas 

Odvysielanie gratulácie 5,00 

Odvysielanie iných relácií  5,00 

Odvysielanie  relácií pre podnikateľov + /uhradenie dane za verejné 
priestranstvo/ 

1,00 

2. Kopírovanie 

Jednostranne  A 4 0,10 

Obojstranne    A 4 0,15 

3. Knižničné služby – zápisné  

Zápisné deti / poplatok na rok 0,50 

Zápisné dospelí / poplatok na rok 2,00 

Výpožičné / poplatok za jednu knihu 0,10 

4. Pohrebné a cintorínske služby 

 
Prenájom domu smútku – chladnička 20,00 

- obradná sieň 30,00 

- obradná sieň  bez použitia chladničky 15,00 

- jednohrob/prenájom na 10 rokov, obnova prenájmu na ďalších 10 rokov, 
prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov ,obnova prenájmu žijúcou 
osobou na ďalších 10 rokov 

10,00 

- dvojhrob/prenájom na 10 rokov, obnova prenájmu na ďalších 10 rokov, 
prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov ,obnova prenájmu žijúcou 
osobou na ďalších 10 rokov 

20,00 

- detský hrob/prenájom na 10 rokov, obnova prenájmu na ďalších 10 
rokov, prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov ,obnova prenájmu 
žijúcou osobou na ďalších 10 rokov 

7,00 

- prenájom urnového miesta na 10 rokov 10,00 

5. Za prenájom   dopravných mechanizmov 

Traktor ZETOR 5211  

- pre cudzích občanov a právnické osoby / poplatok za hodinu 25,00 
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- pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec / poplatok za hodinu 20,00 

6. Prenájom priestorov v Spoločenskom dome v Málinci 
 

6.1 -krátkodobé užívanie vestibulu pred kinom, 
-krátkodobý prenájom reštaurácie bez kuchyne  
-krátkodobý prenájom priestorov kina (zábavný program, 
podujatia) 
-neorganizovaný obcou krátkodobý prenájom sály SD bez 
kuchyne / kar.. / 

platba za hodinu                 
 

10,00 

6.2 Sála SD bez kuchyne  , sála SD s kuchyňou, reštaurácia s kuchyňou                      

- akcia do 50 osôb / prenájom s kúrením/ 70,00 

- akcia do 50 osôb /  prenájom bez kúrenia/                                            50,00 

- akcia pre 51 a viac osôb / prenájom s kúrením/                                    100,00 

- akcia pre 51 a viac osôb / prenájom bez kúrenia/   80,00 

Poznámka Od poplatkov za prenájom priestorov v SD sú oslobodené tieto organizácie: 
Telovýchovná jednota, Poľovnícke združenie, Urbárska lesná spoločnosť, DHZ, 
Základná škola, Materská škola, Evanjelická cirkev a.v., Katolícka cirkev, ZO 
SZPB 

Oslobodenie sa nevzťahuje na spotrebovanú el. energiu, vodné, stočné. 
- 

7. Zapožičiavanie inventára z Kultúrneho domu v Málinci 
 

Zapožičanie inventára z Kultúrneho domu v Málinci 5,00 na  jeden 
deň 

Poznámka Z inventáru sa môžu prepožičiavať: stoly, stoličky, taniere, príbor, poháre, 
obrusy 

8. Poplatky za pranie prádla v obecnej práčovni 
 

Občania obce Málinec- poplatok za 1 pranie 3,00 

Podnikatelia, PO  – poplatok za 1 pranie 5,00 

Poznámka Od poplatkov za službu sú oslobodené ZŠ, MŠ,DHZ a futbalový oddiel. 

9.  Poplatky za služby v muštárni 
 

9.1  Pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec 

- mletie / poplatok za 1 vrece 1,00 

- mletie, lisovanie /  poplatok za 1 vrece 1,50 
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- mletie, lisovanie, pasterizovanie / poplatok za  1 vrece 
2,00 

 
 
 
9.2 

 
Pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Málinec 

- mletie / poplatok za 1 vrece  5,00 

- mletie, lisovanie /  poplatok za 1 vrece 6,00 

- mletie, lisovanie, pasterizovanie / poplatok za  1 vrece 7,00 

10. Poplatok za použitie hygienického zariadenia /sprchovanie 

poplatok za 30 minút                                                                              2,00 

11. Poplatok za použitie fitnes centra       

denný lístok                                                                           1,00 

týždenný lístok                                                                            3,00 

mesačný lístok 10,00 

12. Poplatky za prenájom inventára OÚ 

za prívesný vozík  / na jeden deň /                                             10,00 

za hliníkový rebrík  /  na jeden  deň                                                   3,00 

za výsuvný rebrík  /na jeden deň 10,00 

za miešačku  / na jeden deň                                                   10,00 

elektrocentrála /  na jeden deň 15,00 

búracie kladivo / na jeden deň 15,00 

Vŕtacie kladivo / na jeden deň  15,00 

vibračná doska / na jeden deň 25,00 

13. Poplatok za požičanie zdravotných pomôcok 

13.1 Poplatok za požičanie zdravotných pomôcok občanom s trvalým pobytom 
v obci Málinec: 

invalidný vozík         

-krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:               1,00 

-dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní):     0,30 

rolátor (vozík na chodenie)  

- krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:    0,80 
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- dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní) 0,20 

Poznámky Maximálna výpožičná doba  zdravotných pomôcok je 6 mesiacov. 

 
 
13.2 

 
 
Poplatok za požičanie zdravotných pomôcok občanom, ktorí nemajú  trvalý 
pobyt v obci Málinec: 

invalidný vozík         

-krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:               2,00 

- dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní):      0,60 

rolátor (vozík na chodenie) 

- krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:     1,60 

- dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní): 0,40 

Poznámky Vrátenie zdravotnej pomôcky minimálne do 3 dní od vyzvania Obecným 
úradom Málinec. 

14. Poplatok za podanie žiadosti o pridelenie bytu 

- poplatok za podanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu 10,00 

     

 

1. Táto  Vnútorná smernica nadobúda platnosť dňom podpísania starostom obce  a účinnosť  dňom  01. 01. 2020 

 

2.  Táto  Vnútorná smernica ruší Vnútornú smernicu č. 3/2016 – cenník služieb za služby poskytované Obecným 

     úradom v Málinci zo dňa 16.12.2016. 

 

 

 

 

 

                    Ing. Igor Lacko 

                                                                                                                                            starosta obce 


