
POPLATKY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY A PRENÁJOM 

1. Prenájom sály KD na spoločenské podujatie (rodinné oslavy) – 

v období máj – október – pre domácich občanov 

50 € 

2. Prenájom sály KD na spoločenské podujatie (rodinné oslavy) – 

v období máj – október – pre občanov iných obcí 

60 € 

3. Prenájom sály KD na spoločenské podujatie (rodinné oslavy) – 

v období november - apríl – pre domácich občanov 

100 € 

4. Prenájom sály KD na spoločenské podujatie (rodinné oslavy) – 

v období november – apríl  – pre občanov iných obcí 

110 € 

5. Prenájom sály KD na svadbu - leto (bez využívania kuchyne, domáci) 100 € 

6. Prenájom sály KD na svadbu – leto (bez využívania kuchyne, z iných 

obcí) 

110 € 

7. Prenájom sály KD na svadbu - zima (bez využívania kuchyne, domáci) 170 € 

8. Prenájom sály KD na svadbu – zima (bez využívania kuchyne, z iných 

obcí) 

200 € 

9. Využívanie kuchyne OcÚ na spoločenské akcie pri počte do 50 osôb 

(doplatok k prenájmu sály KD) 

30 € 

10. Využívanie kuchyne OcÚ na spoločenské akcie pri počte nad 50 osôb 

(doplatok k prenájmu sály) 

50 € 

11. Prenájom sály KD na kar – leto (bez využívania kuchyne, domáci) 30 € 

12. Prenájom sály KD na kar – zima (bez využívania kuchyne, domáci) 50 € 

13. Prenájom sály KD na kar – leto (bez využívania kuchyne, z iných obcí) 40 € 

14. Prenájom sály KD na kar – zima(bez využívania kuchyne, z iných obcí) 60 € 

15. Využívanie kuchyne OcÚ na kar pri počte do 50 osôb (doplatok 

k prenájmu sály KD) 

15 € 

16. Využívanie kuchyne OcÚ na kar pri počte nad 50 osôb (doplatok 

k prenájmu sály KD) 

25 € 

17. Prenájom sály KD na tanečnú zábavu 200 € 

18. Prenájom sály KD na predaj 75 € 

19. Prenájom Domu smútku na 1 deň – leto, domáci občania 10 € 

20. Prenájom Domu smútku na 1 deň – zima, domáci občania 15 € 

21. Prenájom Domu smútku na 1 deň – leto, z iných obcí 15 € 

22. Prenájom Domu smútku na 1 deň – zima, z iných obcí 20 € 



23. Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase – domáci občania 3,30 € 

24. Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase – cudzí občania 5 € 

25. Predaj nádoby na komunálny odpad 30 € 

26. Prenájom miešačky 16 /17 € - deň 

27. Poplatok za prenájom hrobového miesta 1 €/ rok 

28. Poplatok za správu cintorína  3,50 € / rok 

 

 

 

 

 

Na tomto sadzobníku poplatkov obce Malá Domaša sa uznieslo pod č. 10/1/2016 v bode 6 

Obecné zastupiteľstvo v Malej Domaši dňa 15.12.2016. Tento sadzobník je účinný od 

01.01.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

PhDr. Jaroslav Makatúra 

         starosta obce  
 


