
Dodatok č. 2 k Vnútornej smernici – cenník služieb za služby poskytované Obecným 

úradom v Málinci  

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

 
 

Obec Málinec po schválení na obecnom zastupiteľstve dňa 18.2.2021 vydáva tento    

Dodatok č.2 k Vnútornej smernici – cenník služieb za služby poskytované Obecným 

úradom v Málinci. 
 

Cenník za služby poskytované Obecným úradom v Málinci sa dopĺňa  nasledovne:  

 
Bod č.                        názov poplatku                                                             cena v € 

 

5.          Za  prenájom dopravných mechanizmov 

             Nakladač BobCat-pre cudzích občanov a právnické osoby               30,--€ / hodina 

                                         -pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec   20,- €/  hodina 

             Traktor Kioti       -pre cudzích občanov a právnické osoby               30,--€ / hodina 

                                         -pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec   20,- €/  hodina 

 

13.        Poplatok za požičiavanie zdravotných pomôcok 

 

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

             Toaletná stolička / suché WC/ 
             - krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní                                                 1,-- €/ deň 

             - dlhodobé požičanie / viac ako 15 dní /                                              0,30 € / deň 

             Stolík k posteli  
             - krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní                                                 1,-- €/ deň 

             - dlhodobé požičanie / viac ako 15 dní /                                              0,30 €/ deň 

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

            Toaletná stolička / suché WC/ 
             - krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní                                                 2,-- €/ deň    

             Stolík k posteli  
             - krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní                                                 2,-- €/ deň 

            

15.       Poplatok za prenájom  - bytu v SD                                          10,-- €/osoba/noc 

                                                                                                                          vrátane služieb spojených               

                                                                                                                                  s užívaním bytu 

Týmto Dodatkom č. 2 sa ruší Poplatok za dlhodobé  požičiavanie zdravotných pomôcok občanom, 

ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Málinec, ktoré sú uvedené v bode 13.2 pôvodného cenníka , zo dňa 

21.11.2019. 

 
Ostatné body cenníka služieb ostávajú týmto dodatkom č. 2 nedotknuté. 

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom  schválenia na OZ v Málinci. 

Dodatok č. 2  bol schválený uznesením č. 1/2021  v bode 2/o. 

 

 

 
                                                                                                   Ing. Igor Lacko 
                                                                                                             starosta obce 


