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SADZOBNÍK POPLATKOV 
ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ 
OBCOU SPIŠSKÝ HRUŠOV 

Schválený uznesením ObZ v Spišskom Hrušove č. 19/20 zo dňa 24.6.2022 
 

 
 

1. Prenájom nehnuteľností – jednorazový 

 Cena za prenájom Súvisiace poplatky s prenájmom 

A. KULTÚRNY DOM 

a) kar 30,00 € 

+ paušálny poplatok vo výške 20,00 (voda, 
stočné, odpady, upratovanie, čistenie 
obrusov, potrebný inventár) 
+ spotreba elektrickej energie a plynu podľa 
platného cenníka  
 

b) oslava 50,00 € 

+ paušálny poplatok vo výške 50,00 (voda, 
stočné, odpady, upratovanie, čistenie 
obrusov, potrebný inventár) 
+ spotreba elektrickej energie a plynu podľa 
platného cenníka  
 

c) svadba 
                        

300,00 €/akcia* 

+ paušálny poplatok vo výške 100,00 
(voda, stočné, odpady, upratovanie, čistenie 
obrusov, potrebný inventár)             
+ spotreba elektrickej energie a plynu podľa 
platných sadzieb 
 

 

 
d) diskotéka 200,00 € /akcia* 

+ paušálny poplatok vo výške 100,00 (voda, 
stočné, odpady, upratovanie, čistenie 
obrusov)  
+ spotreba elektrickej energie a plynu podľa 
platných sadzieb 

 

e) predajná akcia 

80,00 

+ paušálny poplatok vo výške 20,00 
(voda, stočné, odpady, upratovanie, čistenie 
obrusov)  
+ spotreba elektrickej energie a plynu podľa 
platných sadzieb 

 
B. FUTBALOVÉ IHRISKO 

LEN SO SÚHLASOM OKŠ 
100,00 €/akcia* 

- 

C. PRENÁJOM ZASADACEJ 
MIESTNOSTI v BUDOVE 
MÚZEA REGIONÁLNEJ 
KULTÚRY 

15,00 €/hod. - 
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*obyvateľom obce s trvalým pobytom v obci Spišský Hrušov môže byť poskytnutá zľava z ceny vo výške 50% v prípade 
písomnej a odôvodnenej žiadosti 
 
2. Vyhlásenie oznamu (správy) v obecnom rozhlase (1x za deň) 

a) pracovný deň        2,00 €*       
b) deň pracovného pokoja       3,50 € * 
*za viacnásobné vyhlásenie oznamu sa cena násobí počtom vyhlásení   

 

3. Prenájom hnuteľných vecí  
a) požičanie kuchynského zariadenia a inventáru 

 stôl starý         1,00 €/ks 

 stôl nový        2,00 €/ks 

 stôl OÚ        3,00 €/ks 

 stolička (čierna čalúnená)      1,00 €/ks 

 pivný set          3,00 €/set** 

 obedová súprava       9,00 €/set*** 

 poháre na vodu       0,20 €/ks 

 šálka na kávu/čaj + podšálka     0,50 €/set 

 príbor        0,05 €/ks   
(6 x hlboký tanier, 6x plytký tanier, 6x dezertný tanier)         

b) traktor         

 spotreba pohonných hmôt      10,00 €/1 motohodina 

 cena práce        1,00 €/15 min. 
c) pristavenie vlečky          

 spotreba pohonných hmôt      7,00 €/1 motohodina 

 cena práce        1,00 €/15 min. 

 stojné        5,00 €  
** stôl: 2,00 €/ks; lavica: 1,00 €/ks 
*** možná kombinácia druhov tanierov 

 

4. Kopírovacie služby 

 jednostranný formát A4      0,10 € / strana   

 obojstranný formát A4      0,20 € / strana   

 jednostranný formát A 3      0,25 € / strana  

 obojstranný formát A 3      0,50 € / strana 

  
5. Poplatok na nevyhnuté výdavky na zabezpečenie občianskeho sobášneho obradu mimo 
určenej sobášnej miestnosti:      200,00 € 
 
6. Úsek vodného hospodárstva 

a) vodné           1,03 €/1m3 
b) stočné           1,30 €/1osoba/1mesiac 

 
       JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce, v.r. 


