Úhrady za prenájom a užívanie hnuteľného majetku inventára v kultúrnom dome od 1.4.2020
A. prenájom a užívanie inventára kultúrneho domu pri súkromných podujatiach –
max. 3 dni 72 hodín – každá ďalšia začatá hodina 2 €.- (svadby, oslavy životných
jubileí, posedenia a pod.):
-

základná úhrada:
- účasť do 25 osôb

25,- €

- účasť od 26 do 50 osôb

40,- €

- účasť nad 50 osôb

60,- €

-

príplatok vo vykurovacom období:

-

paušálna úhrada za vodu:

-

paušálna úhrada za plyn

20,- €
7,- €

(neúčtuje sa vo vykurovacom období):

5,- €

-

úhrada za elektrickú energiu:

podľa aktuálnej spotreby 0,25 €

-

úhrada za obrus:

0,80 €

-

úhrada za stôl mimo kultúrneho domu:

2,- €

-

úhrada za stoličku mimo kultúrneho domu:

1,- €

B. prenájom a použitie inventára kultúrneho domu na usporiadanie karu- paušál
-

mimo vykurovacieho obdobia:

30,- €

-

vo vykurovacom období:

50,- €

C. prenájom a použitie inventára kultúrneho domu na usporiadanie kultúrno –
spoločenských podujatí (tanečné zábavy, karnevaly, plesy, predvádzacie a reklamné
akcie a pod.)
-

základná úhrada:

80,- €

-

príplatok vo vykurovacom období:

20,- €

Ostatné úhrady (paušály za vodu, plyn, el. energiu, obrusy) sú totožné s tými, ktoré sú
uvedené v bode „A“.
D. ostatné úhrady za použitie a prenájom inventára sály
-

na športovo – relaxačnú a krúžkovú činnosť
(okrem krúžkov zriadených obcou)

5,- € / hodina

E. za použitie a prenájom inventára KD a zasadačky obecného úradu
-

na komerčné, reklamné, predvádzacie akcie, iné :

10,- €/hodina

-

príplatok vo vykurovacom období- paušál:

20,- €

Ostatné úhrady (paušály za vodu, plyn, el. energiu, obrusy) sú totožné s tými, ktoré sú
uvedené v bode „A“.
F. za náhradu poškodeného a strateného inventáru/riadu

Cenník za náhradu poškodeného a strateného inventáru / riadu
DRUH

CENA

DRUH

CENA

hlboký tanier

2,80 €

misa na ovocie

7,50 €

plytký tanier

1,15 €

misa na polievku

19,90 €

dezertný tanier

1,05 €

košík na chlieb

3,90 €

oválny tanier

8,15 €

džbán

2,50 €

pohár na stopke 0,05l

0,64 €

hrniec hliníkový

cena sa určí po nákupe

pohár na stopke 0,2l

0,76 €

hrniec malý

cena sa určí po nákupe

pohár 0,05l

1,10 €

hrniec veľký

cena sa určí po nákupe

pohár 0,1l

1,79 €

pekáč

cena sa určí po nákupe

pohár na šampanské

2,04 €

naberačka vidličková

3,99 €

šálky

1,80 €

naberačka veľká

13,19 €

podšálky

1,70 €

naberačka malá

8,03 €

tácky na zákusky

2,89 €

podnos kovový

5,70 €

lyžica

1,13 €

podnos plastový

1,80 €

vidlička

1,13 €

varecha malá

1€

nôž

1,13 €

varecha veľká

3,90 €

kávová lyžička

1,13 €

iné

obrus

13,08 €

cena sa určí po nákupe

G. Oslobodenie od poplatkov resp. ich zníženie je na rozhodnutí starostu v prípade
ak je prenajímateľ, spoločenská alebo športová alebo stavovská organizácia, alebo
miestny záujmový, profesný a iný zväz a organizácia so sídlom v Obci Sokoľ
a angažuje sa vo verejnom živote obce resp. podporuje obec pri organizovaní

spoločenských, športových, kultúrnych a iných akcií . Uvedené platí aj pre inú
fyzickú a právnickú osobu, ktorá sa dlhodobo angažuje vo verejnom živote obce.
V prípadoch, keď spoluorganizátorom podujatí je Obec Sokoľ, úhrady sa neuplatňujú.

