Príloha č. 1 k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“
Obecné zastupiteľstvo v Machulinciach na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. a) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce
Machulince túto
PRÍLOHU č. 1
k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“
o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
obce Machulince

§1
Predmet a pôsobnosť
1.

Krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce:

Článok I.
Článok II.
Článok III.
Článok IV.
Článok V.

Krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska
Krátkodobý prenájom tenisového ihriska
Krátkodobý prenájom posilňovne
Krátkodobý prenájom inventáru obce
Krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu
a zasadacej miestnosti obecného úradu

Článok I.
Krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska
1) Viacúčelové ihrisko môžu „BEZPLATNE“ používať:
a) deti, mládež do 18 rokov – bez použitia umelého osvetlenia,
b) dorastenci, hráči „A“ mužstva TJ Machulince v prípade tréningu,
c) žiaci MŠ Machulince,
d) žiaci ZŠ sv. Dominika Sávia Machulince,
e) starí páni v nedeľu do obeda.
2) Úhrada za krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska na športové akcie a kultúrne
podujatia:
a) dospelí bez použitia umelého osvetlenia za každú začatú hodinu
7,00 eur/hod.
b) dospelí s použitím umelého osvetlenia za každú začatú hodinu
10,00 eur/hod.
3) Každý musí v objekte viacúčelového ihriska s povrchom z umelej trávy dodržiavať
prevádzkový poriadok obce Machulince.
4) Úhradu za krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska platia fyzické a právnické osoby
ako aj organizácie okrem osôb uvedených v odstavci 1) tohto článku.
5) Úhrada sa platí pred krátkodobým prenájmom.

Článok II.
Krátkodobý prenájom tenisového ihriska
1) Tenisové ihrisko môžu „BEZPLATNE“ používať:
a) deti, mládež do 18 rokov,
b) žiaci MŠ Machulince,
c) žiaci ZŠ sv. Dominika Sávia Machulince .
2) Úhrada za krátkodobý prenájom tenisového ihriska:
a) dospelí za každú začatú hodinu

3,00 eur/hod.

3) Úhradu za krátkodobý prenájom tenisového ihriska platia fyzické a právnické osoby ako aj
organizácie okrem osôb uvedených v odstavci 1) tohto článku.
4) Úhrada sa platí pred krátkodobým prenájmom.

Článok V.
Krátkodobý prenájom posilňovne
1) Posilňovňu môžu „BEZPLATNE“ používať:
a) deti, mládež do 18 rokov
2) Úhrada za krátkodobý prenájom posilňovne:
a) dospelí - za vstup do posilňovne

1,00 euro

3) Úhradu za krátkodobý prenájom posilňovne platia fyzické a právnické osoby ako aj
organizácie okrem osôb uvedených v odstavci 1) tohto článku.
4) Úhrada sa platí pred krátkodobým prenájmom.

Článok VI.
Krátkodobý prenájom inventáru obce
1) Úhrada za krátkodobý prenájom inventáru obce mimo priestorov kultúrneho domu:
a) za krátkodobý prenájom stolov mimo priestorov kultúrneho domu
za 1 kus a 1 deň

0,40 eur/ks a deň

b) za krátkodobý prenájom stoličiek mimo priestorov kultúrneho domu
za 1 kus a 1 deň

0,20 eur/ks a deň

c) za krátkodobý prenájom obrusov a návlekov mimo priestorov kultúrneho domu
- občania obce
1,00 eur/ks
- cudzí občania
1,30 eur/ks
d) za krátkodobý prenájom sukne na stôl mimo priestorov kultúrneho domu
- občania obce
4,00 eur/ks
- cudzí občania
6,00 eur/ks
e) za krátkodobý prenájom kuchynského servisu mimo priestorov kultúrneho domu
- riady, príbory, poháre a pod.
0,03 eur/ks

2) Úhrada za krátkodobý prenájom inventáru pri usporiadaní tanečných zábav, plesov,
svadieb, rodinných osláv, predajných akcií, karov :
a) za krátkodobý prenájom obrusov a návlekov v Kultúrnom dome a zasadacej miestnosti
obecného úradu
- občania obce
1,00 eur/ks
- cudzí občania
1,30 eur/ks
b) za krátkodobý prenájom sukne na stôl v Kultúrnom dome a zasadacej miestnosti
obecného úradu
- občania obce
4,00 eur/ks
- cudzí občania
6,00 eur/ks
3) Úhrada za znehodnotený kuchynský servis - inventár je:
1. nôž príborový
1,00 eur/ks
2. nôž na predjedlo
0,97 eur/ks
3. vidlička
1,00 eur/ks
4. vidlička na predjedlo
0,59 eur/ks
5. lyžica
1,00 eur/ks
6. lyžička malá
0,49 eur/ks
7. naberačka
8,13 eur/ks
8. naberačka - s háčikom
11,22 eur/ks
9. naberačka malá
3,41 eur/ks
10. kliešte na ryžu
13,87 eur/ks
11. príborník – šedý
6,18 eur/ks
12. pohár koňakový 60 ml.
0,43 eur/ks
13. pohár na vodu 220 ml.- vysoké
1,00 eur/ks
14. pohár na víno 170 ml.- okrúhle, menšie
0,68 eur/ks
15. pohár na víno 230 ml.- okrúhle
0,66 eur/ks
16. pohár na šampus
0,87 eur/ks
17. pohár na šampus – 150 ks
1,80 eur/ks
18. poháre - odmerky
1,05 eur/ks
19. kávové šálky
0,94 eur/ks
20. kávové šálky 130 ml. - biele, nové
1,05 eur/ks
21. kávové šálky venezia - sklené
1,08 eur/ks
22. šálka na čaj - biela
1,20 eur/ks
23. džbán 1 l
1,85 eur/ks
24. tanier hlboký
1,82 eur/ks
25. tanier plytký
1,65 eur/ks
26. tanier dezertný
1,16 eur/ks
27. tanier hlboký - ozdobný 53 ks
1,53 eur/ks
28. tanier plytký - ozdobný 53 ks
1,62 eur/ks
29. tanier dezertný - ozdobný 53 ks
1,00 eur/ks
30. tanier oval - väčší 28ks
5,45 eur/ks
31. tanier oval - klasický
3,92 eur/ks
32. tanier oval - 19ks
4,17 eur/ks
33. misa polievková
16,59 eur/ks
34. misa polievková - nerezová
19,95 eur/ks

35. misa šalátová
36. misa porcelánová na šalát – 26 cm
37. misa pečeňová
38. miska kompótová
39. omáčnik nerezový 150 ml
40. koreničky nerezové
41. hrniec čierny 36/20 l
42. pokrievka čierna 36
43. hrniec čierny 28
44. pokrievka čierna 28
45. hrniec čierny + pokr. 20/4,5 l
46. hrniec čierny + pokr. 18/3 l
47. pekáč dvoj. BERYL - 40 cm
48. podnos PVC - hranatý
49. košík na ovocie
50. tácky na ovocie
51. termoska - biela
52. termoska - farebná
53. varná kanvica
54. váza umelá biela
55. váza sklenená - vysoké
56. sklenená misa dekoračná - lodičky
57. svietnik - malý, sklenený, obojstranný
58. svietnik - zelený, okrúhly
59. gastronádoba do chafingu
60. chafing
61. lyžica odkladacia pre chafing
62. lyžica šalátová pre chafing

5,29 eur/ks
6,99 eur/ks
5,55 eur/ks
1,35 eur/ks
2,70 eur/ks
5,41 eur/ks
31,70 eur/ks
12,78 eur/ks
21,51 eur/ks
9,56 eur/ks
15,20 eur/ks
11,20 eur/ks
27,90 eur/ks
8,40 eur/ks
1,96 eur/ks
1,50 eur/ks
7,99 eur/ks
13,10 eur/ks
16,00 eur/ks
2,16 eur/ks
16,00 eur/ks
12,81 eur/ks
0,39 eur/ks
1,19 eur/ks
7,40 eur/ks
118,56 eur/ks
7,64 eur/ks
4,21 eur/ks

4) Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme. Za poškodený alebo rozbitý inventár je úhrada
v plnej výške, pri kuchynskom servise je úhrada podľa odseku 3 tohto článku.

Článok VII.
Krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho domu
a zasadacej miestnosti obecného úradu
1) Úhrady za krátkodobý prenájom priestorov pri usporiadaní tanečných zábav, plesov,
svadieb, rodinných osláv, predajných akcií, karov a iných akcií:
a) sála kultúrneho domu do 8 hodín
- občania obce
- cudzí občania
b) sála kultúrneho domu nad 8 hodín
- občania obce
- cudzí občania

(5,00 eur/1 hod.)
(8,75 eur/1 hod.)

40,00 eur
70,00 eur

65,00 eur
110,00 eur

c) zasadacia miestnosť
- občania obce
- cudzí občania

3,75 eur/hod.
5,00 eur/hod.

d) priestory a zariadenie kuchyne na prípravu jedál do 8 hodín
- občania obce
- cudzí občania
e) priestory a zariadenie kuchyne na prípravu jedál nad 8 hodín
- občania obce
- cudzí občania
f) priestory a zariadenie kuchyne na výdaj jedál do 8 hodín
- občania obce
- cudzí občania

35,00 eur
70,00 eur
60,00 eur
100,00 eur
15,00 eur
30,00 eur

g) priestory a zariadenie kuchyne na výdaj jedál nad 8 hodín
- občania obce
- cudzí občania

30,00 eur
50,00 eur

h) prenájom priestorov pre prípravu akcií

10,00 eur/deň

i) prenájom priestorov - v nedeľu po svadbe, oslave po 15:00 hod.

10,00 eur

j) prenájom sály kultúrneho domu na predajné akcie

10,00 eur/hod.

k) prenájom zasadacej miestnosti na predajné akcie

5,00 eur/hod.

l) úhrada za spotrebu plynu v prenajatých priestorov počas
vykurovacieho obdobia

10,00 eur/deň

3) Pri prenájme spoločenským a politickým organizáciám môže byť úhrada za krátkodobý
prenájom priestorov znížená, alebo odpustená, ak sa jedná o reprezentáciu obce, výstavy,
slávnostné výročia, zhromaždenia. V každom osobitnom prípade rozhodne starosta obce.
4) Pri rezervovaní si termínu priestorov a zariadení nájomca uhradí zálohu 50,- eur, ktorá je
nevratná pokiaľ nedôjde k ich využitiu. Záloha bude zúčtovaná po využití prenajatých
priestorov a zariadení.
5) Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme. Za poškodenie alebo znehodnotenie priestorov
je úhrada v plnej výške.
6) Úhrady za krátkodobý prenájom priestorov Kultúrneho domu a zasadacej miestnosti
obecného úradu sa zvyšujú o 30 % z ceny nájmu, ak nájomca ponechá tieto priestory hrubo
znečistené.
§2
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním stanovených úrad za krátkodobý prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vykonáva hlavný kontrolór obce.

§3
Zrušovacie ustanovenie
1.

Dňom účinnosti tejto Prílohy č. 1 k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“ sa ruší
Sadzobník poplatkov za úkony a služby poskytované obcou č. 7/2014 zo dňa 15.12.2014.

2.

Ostatné ustanovenia v Zásadách o hospodárení s majetkom obce schválené obecným
zastupiteľstvom v Machulinciach na 4. zasadnutí dňa 20.08.2015, uznesením č. 2015/4-7
zostávajú nezmenené.
§4
Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo obce Machulince sa na tejto Prílohe č. 1 k „Zásadám o hospodárení
s majetkom obce“ uznieslo na svojom 12. zasadnutí dňa 16.12.2016, uznesením č. 2016/12-11.
§5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

V Machulinciach dňa 16.12.2016

Bohumil Bielik
starosta obce

• Návrh Prílohy č. 1 k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“ bola vyvesená na
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:
dňa: 01.12.2016
• Návrh Prílohy č. 1 k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“ bola zvesená z úradnej tabule
obce:
dňa: 16.12.2016
• Príloha č. 1 k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“ bola po jeho schválení Obecným
zastupiteľstvom v Machulinciach vyvesená na úradnej tabuli obce:
dňa: 17.12.2016
• Príloha č. 1 k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“ bola zvesená z úradnej tabule obce:
dňa: 31.12.2016

