
Zmluva na jednorazový prenájom spoločenských priestorov obecného úradu Bzovík 

 
 
uzavretá medzi 
 
prenajímateľ:  Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 
 v zastúpení Boris Sedmák, starosta obce 
 
a 
 
nájomca:    .......................................................................................................................... 
 (meno priezvisko, názov organizácie, adresa) 
 

 

P r e d m e t      z m l u v y 

 

1. Predmetom zmluvy je prenájom spoločenských priestorov obecného úradu Bzovík 
a. sála obecného úradu 
b. sobášna miestnosť obecného úradu 
c. zasadačka obecného úradu 
d. kuchyňa obecného úradu 
e. ......................................................................................... 

2. Účel: ........................................................................................... 
3. Termín (doba nájmu) 

od:.................................................................do:...............................................................   
(dátum, čas)      (dátum, čas) 

4. Cena za prenájom:  ........................................................ + úhrada za spotrebu elektriny 
(v zmysle cenníka Obe Bzovík, podľa vyúčtovania viď. príloha) 
Úhrada ceny za prenájom bude vykonaná najneskôr do piatich dní po uplynutí doby 
nájmu v hotovosti do pokladne obce Bzovík. 

      
 

Osobitné ustanovenia 

 
Nájomca preberá úplnú  zodpovednosť za prenajaté priestory a zverené zariadenie počas doby 
nájmu a taktiež sa zaväzuje uhradiť škody, ktoré vzniknú v priebehu doby nájmu na zariadení 
a nehnuteľnosti budovy obecného úradu a okolitých nehnuteľností vo vlastníctve obce 
v súvislosti s účelom nájmu.  
Nájomca sa zaväzuje využívať prenajaté priestory a zariadenie obvyklým a primeraným 
spôsobom, zodpovedá za protipožiarnu ochranu a dodržiavanie BOZP. 
Nájomca v prípade použitia ozvučenia zabezpečí primerané ozvučenie nevyrušujúce okolo 
bývajúcich občanov. Nájomca zabezpečí upratovanie prenajatých priestorov a priestorov 
okolo obecného úradu najneskôr dňa ............................ do ............... hod. 
 
 
 
V Bzovíku, dňa ............................................ 
 
 
Prenajímateľ: Nájomca:  
 .................................................... ................................................... 



Príloha: Vyúčtovanie k zmluve na jednorazový prenájom spoločenských priestorov obecného 
úradu Bzovík 
 
Nájomca: ..................................................................................... 
 
Dátum a hodina začiatku a konca nájmu:    ..................................................... 

Spolu počet dní / hodín prenájmu:              ..................................................... 

 

Nájomné za: 

a. sála obecného úradu   .................................................. 

b. sobášna miestnosť obecného úradu .................................................. 

c. zasadačka obecného úradu  .................................................. 

d. kuchyňa obecného úradu   .................................................. 

e. ..................................................  .................................................. 

 

Nájomné za zapožičanie vybavenia:   .................................................. 

 

Vyúčtovanie elektrickej energie: 

 Počiatočný stav Konečný stav Spotreba v kWh Cena 
T1 ..........€/1kWh     
T2 .........€/1 kWh     
Cena celkom:  
 
 

Cena spolu za prenájmy a spotrebovanú elektrickú energiu: .......................................€ 

 
 
 
Vyúčtoval: ............................................................... 
 
Podpis nájomcu: ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



OBEC  BZOVÍK,  962 41  Bzovík  okr. Krupina  
 
 

CENNÍK 
 
pre oce ňovanie prác a služieb poskytovaných pre obyvate ľov obce Bzovík a ostatných 

záujemcov poskytovaných Obecným úradom Bzovík 
 
Všeobecné podmienky: 
 

1) Cenník bol spracovaný pre potrebu oceňovania prác a služieb zabezpečovaných 
Obecným úradom v Bzovíku pre rok 2012. 
 

2) Ceny boli stanovené individuálnou kalkuláciou na základe rozboru a analýzy 
hospodárenia obce v sledovanej oblasti. 

 
I. 

Poplatok za sto čné a kanalizáciu 
 
Poplatok platí právnická a fyzická osoba, ktorá je napojená na kanalizačnú sieť – ročným 
poplatkom. 
 
Sadzba poplatku 
-  za každú osobu v domácnosti                                                5,-  €/ osoba  
Poplatok sa platí paušálnou sadzbou od domácností napojených na obecnú kanalizáciu. 

 
II. 

Cintorínske poplatky 
 
- cintorínsky poplatok (ročne na domácnosť)                                             0,66 €  
- hrobové miesto                                                                                                 1,66 €  
- poplatok za Dom smútku                                                                             8,29 € 
 

III. 
Knižni čné poplatky 

 
- členský poplatok deti do 15 rokov                                                              0,66€ 
- členský poplatok starobní dôchodcovia                                                      0,66€ 
- členský poplatok dospelí, študenti                                                              1,65€ 
- jednorázová výpožičná služba INTERNET                                                0,66€ 
- tlač jednej strany s textom, obrázkom ,tabuľkou                                         0,06€ 
 

IV. 
Poplatok za prenájom sály  

Zábava, diskotéka, spoločenské organizácie, ktoré sú z našej obce  50,00 € 
+ spotreba elektrickej energie 
 
Svadba  
- občania, ktoré nie sú z našej obce obidvaja     85,00 € 
- občania, ktorí jeden pochádza z našej obce     67,00 € 
- občania, ktorí obidvaja pochádzajú z našej obce     50,00 € 
+ spotreba elektrickej energie 
 
 



Prenájom sály – rodinná oslava  
- občania, ktorí pochádzajú z našej obce      27,00 € 
- občania, ktorí nepochádzajú z našej obce      35,00 € 
+ spotreba elektrickej energie 
 
Predajná akcia  
- do 4 hodín          17,00 €    
- do 8 hodín          35,00 € 
 12 hodín          50,00 € 
 
Svadba – Hrad Bzovík  
- manželstvo uzavreté občanmi Bzovíka (aspoň jeden je občan obce)  10,00 € 
- manželstvo uzavreté cudzími občanmi       30,00 € 
- fotenie svadby v areáli hradu       10,00 € 
 

V. 
Ostatné poplatky 

 
Kopírovanie tla čív 
- jedna strana A4         0,07 € 
- obojstranne A4         0,10 € 
 
Zapoži čanie nábytku  
- stôl na jeden deň         0,70 € 
- stolička na jeden deň             0,30 € 
 
Zapoži čanie mieša čky na 1 de ň                10,00 € 
     
Hlásenie MR           2,00 € 
Predajné miesto          2,00 €  
 
Návšteva Hradu Bzovík  
- skupina do 10 osôb         5,00 € 
- skupina nad 10 osôb                 10,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením OZ č. 52/2012 dňa 30.04.2012 


