
Príloha č.5 k  „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“ 

Obecné zastupiteľstvo na základe ustanovenia § 11  ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

s c h v a ľ u j e 
pre územie obec Lukáčovce 

 úhrady za krátkodobý a dlhodobý  prenájom hnuteľného a nehnuteľného  
majetku obce  Lukáčovce 

§ 1 

Predmet a pôsobnosť 
1. Úhrada za krátkodobý  a  dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce 

poplatky za služby poskytnuté obcou: 

a) Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu, 
b) Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Domu smútku 
c) Krátkodobý prenájom rokovacej miestnosti / zasadačky/ na OÚ 
d) Krátkodobý prenájom miestnosti v Družstevnom dome 
e) Dlhodobý prenájom hrobových miest 
f) Dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce 
g) Služby poskytnuté obcou 

§ 2 

Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu 
1. Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu platia fyzické 

a právnické osoby ako aj organizácie.  
2. Úhrady za krátkodobý prenájom priestorov pri usporiadaní diskoték, tanečných zábav, 

plesov, svadieb, rodinných osláv, predajných akcií, karov a iných akcií: 
• za krátkodobý prenájom KD  na diskotéku, tanečnú zábavu, ples, vrátane 

kuchyne / výdavky – el.energia, plyn, vodné, stočné inventár/ 
 100,00 €/deň  + kaucia 100,00€ 

• za krátkodobý prenájom KD na rodinné oslavy, svadby/výdavky –el.energia, 
plyn, vodné, stočné /:30,00 €/deň  
+ 10,00€ kuchyňa  
+ 10,00€ kúrenie  
+ 10,00€ umývačka riadu 

• za krátkodobý prenájom  malej sály na rodinné oslavy, vrátane kuchyne:  
/ výdavky – el.energia, plyn, vodné, stočné/  20,00 €/deň  
+ 10,00€ kuchyňa 
+ 10,00€ kúrenie 
+ 10,00€ umývačka riadu 

• za krátkodobý prenájom KD na kar  20,00 €/deň 
  + 10,00€ kuchyňa  



  + 10,00€ kúrenie 
  + 10,00€ umývačka riadu 

Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, kaucia pred akciou 
Pri krátkodobom prenájme je prenajímateľ povinný sa riadiť pokynmi obce. 

• za krátkodobý prenájom na iné akcie  
-  do 3 hodín 20,00€ 
-  do 5 hodín 30,00€ 

Úhrada sa platí  pred  krátkodobým  prenájmom  
- nad 5 hodín  30,00€ +7,00€ za každú ďalšiu začatú hodinu 

Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme. 

3. Úhrady za krátkodobý prenájom inventáru v Kultúrnom dome: 
• za krátkodobý prenájom skladacích nových  stolov  1,00 €/kus/ deň 
• za krátkodobý prenájom nových tapacírovaných stoličiek 0,40€/kus/deň 
• za krátkodobý prenájom stolov  0,50 €/kus/deň 
• za krátkodobý prenájom stoličiek 0,10€/kus/deň 
• za krátkodobý prenájom obrusov  0,30 €/kus + čistenie 
• za krátkodobý prenájom servisu – riadu od  0,02  podľa druhu  
• ozvučenie, aparatúra                      10,00€ na deň  
• pivné sety  0,75/set/deň               

Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, za poškodený alebo rozbitý inventár je úhrada 
v plnej výške. 

§ 3 

Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Domu smútku 

1. Úhrada za krátkodobý prenájom Domu smútku: 
•  miestnosť 15,00€ - za pohreb 
•  Miestnosť v deň pohrebu  8,00€ 
•  chladiaci box -  3,00€ na deň 
•  forma na jednohrob    3,00€ 
•  Forma na dvojhrob     5,00€ 

Úhrada sa platí  po krátkodobom prenájme. 

§ 4 
Krátkodobý prenájom rokovacej miestnosti / zasadačky/ na OÚ 

1. zariadenie v rokovacej miestnosti /zasadačka OÚ/: (výdavky – el. energia,  
    vodné, stočné ) – letný režim od 1.4. do 31.10.   5,00€/hod. 

2.zariadenie v rokovacej miestnosti /zasadačka OÚ/: (výdavky – el. energia,  
kúrenie,  vodné, stočné ) – zimný režim od 1.11. do 31.3.   10,00€/hod 

Úhrada sa platí  po krátkodobom prenájme. 
                   

      §5 



Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Družstevného domu 
• za krátkodobý prenájom  miestnosti   

/ výdavky – el.energia, plyn, vodné, stočné / 15,00 €/deň  

+ 5,00€ kuchyňa  
+ 5,00€ kúrenie  

§ 6 

Dlhodobý  prenájom  hrobového miesta 

2. Úhrada za dlhodobý  prenájom  hrobového miesta  na 10 rokov  : 
• Jednohrob              10,00€ 
• Dvojhrob                20,00€ 
• Trojhbor                 30,00€ 
• Štvorhrob               40,00€ 
• Detský hrob             5,00€ 

3. Úhrada sa platí vopred na obdobie 10 rokov. 

§ 7 

Dlhodobý  prenájom  hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce 

 Dlhodobý prenájom je podložený nájomnou zmluvou. Výška  nájomného za pozemky a za 
nebytové priestory: skladové, na nepodnikanie, podnikania  a iné sa určuje nasledovne : 

• Pozemky na podnikanie                          1,00€ za m2/na mesiac 
• Pozemky na nepodnikanie                       0,20€ za m2/ na mesiac 
• Pozemky na zveľadenie obce /včelári/    0,03€ na rok 
• Pozemky užívané ako záhrady                0,05€/m2 na rok 
• priestory na podnikanie                            7,00€m2/ na mesiac 
• priestory na nepodnikanie  a iné              0,70€m2/ na mesiac 
• priestory na skladovanie                          0,70€m2/ mesiac 

§ 8 

Osobitné dojednania 

Výška  nájomného za iné  - v týchto zásadách – nešpecifikované nebytové priestory sa stanoví 
dohodou 

§10 
                                             Poplatky za služby poskytnuté obcou 

2. kopírovanie    1 strana...............................  0,15€ 
3. kopírovanie obojstranne............................  0,20€ 
4. faxovanie.....................................................0,50€ 
5. skenovanie a poslanie emailom.................  0,50€ 



6. hlásenie oznamu v obecnom rozhlase........ 3,00€ 
7. poplatok za verejné priestranstvo pri jednorazovom predaji  2,00€ 

hlásenie oznamu v sobotu a v nedeľu.......... 5,00€ 
8. zviazanie listiny.............................................1,00€ 
9. jednorazový vstup na cintorín  za účelom budovania alebo opravy hrobu .....5,00€ 
10. servisný poplatok za vodu............................8,00€/ na rok 

Záverečné ustanovenia 

11. Nájomné za dlhodobý prenájom nebytového priestoru uvedené v  § 8 tejto prílohy 
sa vyberá mesačne a nájomca ho bude poukazovať bezhotovostne prevodom na účet 

       obce vždy k 5. dňu príslušného mesiaca. Obec nebude vystavovať pri dlhodobom 
        nájme za nebytové priestory nájomcom faktúry. 
12. Týmito zásadami  nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych 

predpisov. 

V Lukáčovciach   dňa  16.8.2022 

Uznesenie č. 31/2022 

Príloha je účinná dňom schválenia. 
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