
Príloha č. 1-2016 

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bátorová 

Zoznam majetku obce Bátorová určený na prenájom a použitie fyzickým 

a právnickým osobám 

I.  Dlhodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce, stanoví  OZ - 1m2 / rok 

 

II.  Nájomné za užívanie pozemkov 

- Pozemky vo vlastníctve obce užívané na poľnohospodárske účely stanoví OZ - 1m2 / rok  

- Pozemky vo vlastníctve obce užívané na nepoľnohospodárske účely stanoví OZ - 1m2 / 

rok 

 

III. Krátkodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

 
A. Kultúrny dom:  

- v letnom období pre domácich občanov na deň - 20,00 EUR 

- v zimnom období pre domácich občanov na deň - 30,00 EUR 

- v letnom období pre cudzích občanov na deň - 50,00 EUR 

- v zimnom období pre cudzích občanov na deň - 70,00 EUR 

- divadelné a iné kultúrne účely bezplatne 

  
B. Stroje a zariadenia:  

- Krovinorez s obsluhou   5,00 EUR – 1 nárdžka 

- Rebrík                   1,00 EUR – 1 deň 

- Miešačka bez obsluhy    5,00 EUR – 1 deň 

- Kontajner pre domácich  5,00 EUR – 1 týždeň 

- Kontajner pre cudzích    5,00 EUR – 1 deň 

 

C. Jedálenská súprava na akciu:  

- pre domácich občanov je príplatok 10,00 EUR na 1 deň  

- pre cudzích občanov je príplatok 20,00 EUR na 1 deň 

- pri poškodení alebo rozbití jedálenskej súpravy sa hradí celá nákupná hodnota. 

 
D. Použitie kancelárskej techniky: 

- Poplatok za kopírovanie jednej strany A4 – 0,07 EUR 

- Poplatok za kopírovanie jednej strany A3 – 0,10 EUR 

- Poplatok za kopírovanie oboch strán  A4 – 0,10 EUR 

- Poplatok za kopírovanie oboch strán  A3 – 0,15 EUR 

- Poplatok za príjem faxu za jednu stranu – 0,33 EUR 

- Poplatok za vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe – 2,00 EUR 

- Poplatok za vydanie potvrdenia o veku stavby – 5,00 EUR 

 



E. Obecný rozhlas: 

- Poplatok za odvysielanie jednej správy sa stanovuje vo výške    - 3,50 EUR 

- Poplatok za odvysielanie jednej gratulácie narodenín, menín     - 0,66 EUR 

- Poplatok za odvysielanie jednej gratulácie uzavretia manželstva  - 0,66 EUR 

- Poplatok za odvysielanie jednej správy po pracovnej dobe,  

v sobotu, nedeľu a vo sviatok sa stanovuje vo výške              - 1,66 EUR 

 

Od tohto poplatku sú oslobodené zdravotnícke zariadenia, pošta, elektrárne, plynárne, obchod 

COOP - Jednota v Bátorovej. 

 

 
1) Zrušuje sa Príloha č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bátorová 

zo dňa 14.04.2011 

2) Túto Príloha č. 1-2016 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bátorová 

schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Bátorová na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016 

uznesením č. .......... 

3) Táto Príloha č. 1-2016 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bátorová 

nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.  

  
 

V Bátorovej, dňa 16.12.2016 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                 Daniela Lichvárová 

                                                               starostka obce Bátorová 

 

 
 


