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OBEC RIMAVSKÁ BAŇA 

_________________________________________ 

Obec Rimavská Baňa vydáva túto: 

 

INTERNÚ SMERNICU 

O ÚHRADÁCH ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM HNUTEĽNÉHO 

A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE RIMAVSKÁ BAŇA 

 

Čl. 1  

Všeobecné ustanovenia 

Obec Rimavská Baňa vydáva túto Smernicu o úhradách za krátkodobý prenájom 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa (ďalej len Smernica o 

úhradách), ktorá upravuje podmienky, spôsob a finančné vyrovnanie krátkodobého prenájmu 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa za účelom usporiadania rodinných 

osláv, jubilejných osláv, svadieb, karov, akcií. 

Čl. 2  

Úvodné ustanovenia 

Táto smernica o úhradách upravuje úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného 

a nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa: 

1. Krátkodobý prenájom priestorov a hnuteľného majetku Kultúrneho domu 

2. Krátkodobý prenájom priestorov a hnuteľného majetku zasadačky Obecného úradu  

3. Krátkodobý prenájom hnuteľného majetku 

Čl. 3  

Spôsob a úhrada prenájmu 

1. Žiadateľ o prenájom požiada Obecný úrad Obce Rimavská Baňa o prenájom priestorov 

alebo hnuteľného majetku prostredníctvom žiadosti, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Smernici 

o úhradách. 

2. Žiadateľom o prenájom môže byť:  

1.1. plnoletá fyzická osoba 

1.2. právnická osoba, združenie, organizácia, strana a hnutie. 

3. Krátkodobým prenájmom je prenájom, ktorý trvá od 4 do 24 hodín.  

4. Prenajímateľ priestorov vyplatí zálohu vo výške 30 Eur za účelom úhrad prípadných škôd 

na prenajatých priestoroch, respektíve neuvedenia priestorov do pôvodného stavu. 
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5. Prenajímateľ prevezme predmet prenájmu a prevzatie zaznamenajú do Zápisu o odovzdaní 

a prevzatí priestorov, ktorý je Prílohou č. 2 tejto Smernice o úhradách. 

6. Úhradu za krátkodobý prenájom uhradí prenajímateľ vopred do pokladne Obecného úradu 

Rimavská Baňa.  

7. V prípade konania zábavy, diskotéky a plesu žiadateľ predloží písomnú žiadosť o povolenie 

na konanie akcie, v ktorej sú uvedené mená zodpovedných usporiadateľov a  zodpovedného 

požiarnika. Na základe podanej žiadosti obecný úrad vydá  písomné povolenie na konanie 

akcie. Usporiadateľ akcie zodpovedá za dodržiavanie protipožiarnych  predpisov, 

bezpečnosť účastníkov a poriadok. Usporiadateľ je zodpovedný za dodržiavanie nočného 

kľudu v okolí počas trvania akcie. 

 

Čl. 4  

Prenájom priestorov a hnuteľného majetku Kultúrneho domu a zasadačky Obecného 

úradu na dobu kratšiu ako 4 hodiny 

1. Za krátkodobý prenájom Kultúrneho domu alebo zasadačky Obecného úradu na 

krátkodobé podujatia (napr. schôdza, porada, výstavná akcia)  5,– € 

2. Za krátkodobý prenájom zasadačky Obecného úradu alebo telocvične Základnej školy na 

krátkodobé aktivity pre občanov organizované obcou (športové, relaxačné, vedomostné) 

 2,50 € 

3. Za krátkodobý prenájom Kultúrneho domu a zasadačky Obecného úradu na krátkodobé 

predajné akcie za účelom predaja (tovaru, služieb a pod.)  

3.1. Za prenájom priestorov v letnom období vo výške 20,- € 

3.2. Za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 30,- € 

 

Čl. 5  

Krátkodobý prenájom priestorov a hnuteľného majetku Kultúrneho domu 

1.  Úhrada za krátkodobý prenájom za účelom usporiadania rodinných osláv, jubilejných 

osláv a svadieb sa určuje jednorazovo  

1.1. pre občanov s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa 

1.1.1.  za prenájom priestorov v letnom období vo výške 50,– €  

1.1.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 80,– € 

1.1.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  10,– € 
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1.2. pre občanov, ktorí nemajú v obci Rimavská Baňa trvalý pobyt 

1.2.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 150,– €  

1.2.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 180,– € 

1.2.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  20,– € 

2. Úhrada za krátkodobý prenájom za účelom usporiadania karu sa určuje jednorazovo 

2.1. pre občanov s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa 

2.1.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 20,– €  

2.1.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 40,– € 

2.1.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  5,– € 

2.2. pre občanov, ktorí nemajú v obci Rimavská Baňa trvalý pobyt 

2.2.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 40,– €  

2.2.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 60,– € 

2.2.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  10,– € 

3. Pre združenia, organizácie, strany a hnutia z obce Rimavská Baňa za účelom 

usporiadania akcií bez plateného vstupného sa úhrada za prenájom neurčuje. 

4. Pre združenia, organizácie, strany a hnutia z iných obcí za účelom usporiadania akcií 

sa určuje jednorazovo úhrada 

4.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 30,– €  

4.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 60,– € 

4.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  10,– € 

5. Pre podnikateľské subjekty a obchodné spoločnosti za účelom usporiadania akcií sa určuje 

jednorazovo úhrada 

5.1. za účelom usporiadania akcií bez plateného vstupného sa určuje jednorazovo úhrada 

5.1.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 100,– €  

5.1.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 130,– € 

5.1.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  20,– € 

5.2. za účelom usporiadania akcií s plateným vstupným sa určuje jednorazovo úhrada 

5.2.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 200,– €  

5.2.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 230,– € 

5.2.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  20,– € 

5.3. Ak prenajímateľ žiada vykurovať prenajaté priestory deň pred prenájmom 

navýši sa suma za prenájom jednorázovo o 30 Eur. 

 



4 

 

Čl. 6  

Krátkodobý prenájom priestorov a hnuteľného majetku zasadačky Obecného úradu  

1. Úhrada za krátkodobý prenájom za účelom usporiadania rodinných osláv, jubilejných 

osláv a svadieb sa určuje jednorazovo  

1.1. pre občanov s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa 

1.1.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 30,– €  

1.1.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 50,– € 

1.1.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  10,– € 

1.2. pre občanov, ktorí nemajú v obci Rimavská Baňa trvalý pobyt 

1.2.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 60,– €  

1.2.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 80,– € 

1.2.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  20,– € 

2. Úhrada za krátkodobý prenájom za účelom usporiadania karu sa určuje jednorazovo 

2.1. pre občanov s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa 

2.1.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 20,– €  

2.1.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 40,– € 

2.1.3. za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  5,– € 

2.2. pre občanov, ktorí nemajú v obci Rimavská Baňa trvalý pobyt 

2.2.1. za prenájom priestorov v letnom období vo výške 30,– €  

2.2.2. za prenájom priestorov v zimnom období vo výške 50,– € 

2.2.3.  za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  10,– € 

3. Pre združenia, organizácie, strany a hnutia z obce Rimavská Baňa za účelom usporiadania 

akcií sa úhrada za prenájom neurčuje. 

4. Pre združenia, organizácie, strany a hnutia z iných obcí za účelom usporiadania akcií sa 

určuje jednorazovo úhrada 

4.1.  v letnom období vo výške 50,– €  

4.2.  v zimnom období vo výške 70,– € 

4.3.  za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  20,– € 

5. Pre podnikateľské subjekty a obchodné spoločnosti za účelom usporiadania akcií sa určuje 

jednorazovo úhrada 

5.1.  v letnom výške 70,– €  

5.2.  v zimnom období vo výške 90,– € 

5.3.  za zapožičanie hnuteľného majetku kuchynky  20,– € 
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Čl. 7  

Krátkodobý prenájom iného hnuteľného majetku 

1.  Úhrada pre občanov s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa 

1.1. Za krátkodobý prenájom kotla na varenie guľášu do domácnosti pre občanov obce 

Rimavská Baňa sa určuje jednorazovo úhrada vo výške  5, – € / za 24 hodín 

1.2. Za krátkodobý prenájom stola (1 ks) sa určuje jednorazovo úhrada vo výške 

 0,50 € / za 24 hodín 

1.3. Za krátkodobý prenájom stoličky (1 ks) sa určuje jednorazovo úhrada vo výške 

 0,20 € / za 24 hodín 

1.4. Za krátkodobý prenájom súpravy na sedenie (1 stôl + 2 lavice) do domácnosti pre 

občanov obce Rimavská Baňa sa určuje jednorazovo úhrada vo výške 

 2,– € / za 24 hodín 

1.5. Za krátkodobý prenájom prístreška 3x3 do domácnosti pre občanov obce Rimavská 

Baňa sa určuje jednorazovo úhrada vo výške 3,- € / za 24 hodín 

1.6. Za krátkodobý prenájom prístreška 3x6 do domácnosti pre občanov obce Rimavská 

Baňa sa určuje jednorazovo úhrada vo výške 3,- € / za 24 hodín 

1.7. Za krátkodobý prenájom obrusov pre občanov obce Rimavská Baňa sa určuje 

jednorazovo úhrada 1 ks použitého obrusa vo výške 1,50 € / za 24 hodín 

1.8. Za kopírovanie a skenovanie dokumentov sa určuje jednorazovo úhrada  

a. Monografická tlač (čiernobiela) A4 do 5 ks bez poplatku 

b. Monografická tlač (čiernobiela) A4 nad 5 ks 0,10 € / 1 str. (0,2 € obojstranne) 

c. (prvých 5 ks sa nepočíta) 

d. Polygrafická tlač (farebná) A4  0,20 € / 1 str. (0,4 € obojstranne) 

e. Monografická tlač (čiernobiela) A3 0,30 € / 1 str. (0,6 € obojstranne) 

f. Polygrafická tlač (farebná) A3 0,50 € / 1 str. (1 € obojstranne) 

g. Tlač fotografii A4 - monograficky 0,30 € / 1 str. 

h. Tlač fotografii A4 - polygraficky 0,50 € / 1 str. 

i. Tlač fotografii A3 - monograficky 0,50 € / 1 str. 

j. Tlač fotografii A3 - polygraficky 0,70 € / 1 str. 

k. Scan dokumentov, fotografii 0,10 € / 1 str. 

1.9. Poplatok za laminovanie jednej strany: 

a) formát A3 1,- € 

b) formát A4  0,60 € 

c) formát A5  0,30 € 
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1.10. Poplatok za hrebeňovú väzbu (hrebeň, pevná spodná strana a vrchná priehľadná 

strana) 3,-€ 

2. Za hlásenie v miestnom rozhlase sa určuje jednorazovo úhrada 

a. pre občanov s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa v pracovnej dobe  0,70 € 

b. pre občanov s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa mimo pracovnej doby 2,- € 

c. pre občanov, ktorí nemajú v obci Rimavská Baňa trvalý pobyt v pracovnej dobe  1,50 € 

d. pre občanov, ktorí nemajú v obci Rimavská Baňa trvalý pobyt mimo pracovnej doby

 3,- € 

e. podnikateľom, fyzickým a právnickým osobám v pracovnej dobe 3,- € 

f. podnikateľom, fyzickým a právnickým osobám mimo pracovnej doby 6,00 € 

Čl. 8  

Ukončenie prenájmu 

1. Prenajímateľ v deň prenájmu, najneskôr deň po ukončení akcie, odovzdá prenajaté 

priestory a hnuteľné zariadenie poverenej preberajúcej osobe a zaznamenajú stav prevzatia 

do Zápisu o odovzdaní a prevzatí priestorov po ukončení užívania, ktorý je Prílohou č. 3 

tejto Smernice o úhradách. 

2. Vzniknutú škodu uhradí prenajímateľ v plnej výške.  

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním stanovených úhrad za krátkodobý prenájom 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vykonáva hlavný kontrolór obce. 

2. Výšku úhrad schválilo Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani na svojom zasadnutí dňa 

12.12.2022 uznesením č. /2022.  

3. Touto smernicou sa ruší smernica o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného 

a nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa, ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 

04.06.2018 uznesením č. 257/2018.  

4. Táto smernica o úhradách nadobúda platnosť dňom ich schválenia Obecným 

zastupiteľstvom v Rimavskej Bani. 

 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 
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Príloha č. 1 

ŽIADOSŤ O KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM 

 

 

Obec Rimavská Baňa 

Obecný úrad 

Hlavná 168/4 

980 53 Rimavská Baňa 

 

Žiadateľ: ............................................................................................................................. ..... 

Špecifikácia priestorov: ............................................................................................................ 

Účel užívania: .............................................................................................................. ............ 

Dátum užívania: ......................................................... 

Požadovaný čas užívania: od .............................................. do ................................ 

 

 

V Rimavskej Bani, dňa .............................. 

 

................................................................. 

podpis žiadateľa 
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Príloha č. 2 

 

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PRIESTOROV 

 

Odovzdávajúci: Obec Rimavská Baňa, Obecný úrad, Ul. Hlavná 168/4, Rimavská Baňa 

v zastúpení starostkou obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová 

poverená osoba: .............................................................................. 

IČO: 0031915 

Preberajúci: ......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

Priestory:  ........................................................................................................ 

Odovzdané dňa: ....................................................... 

Zaplatená záloha: ...................................................... 

Požadovaný čas užívania: od .............................................. do ................................ 

Pripomienky nájomcu pri preberaní priestorov (presný opis): 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

..................................................................... 

podpis odovzdávajúceho

..................................................................... 

podpis preberajúceho 
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Príloha č. 3 

 

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PRIESTOROV 

PO UKONČENÍ UŽÍVANIA 

 

Odovzdávajúci: ......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

Preberajúci:  Obec Rimavská Baňa, Obecný úrad, Ul. Hlavná 168/4, Rimavská Baňa 

v zastúpení starostkou obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová 

poverená osoba: .............................................................................. 

IČO: 0031915 

Priestory:  ........................................................................................................ 

Odovzdané dňa: ....................................................... 

Skutočný čas užívania: od .............................................. do ................................ 

Pripomienky k skutočnému stavu (presný opis): 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Fotodokumentácia zistených nedostatkov a škôd: ..................................................... 

Vrátená záloha: ..................................................... 

Doplatené: ............................................................ 

 

 

..................................................................... 

podpis odovzdávajúceho

..................................................................... 

podpis preberajúceho 


