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Cenník za služby poskytované 

Obcou Mlynky 
platný od 01.07.2019 

 

 

1. Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 

 

a) s predajom na trhovisku                                                            5,00 EUR 

b) bez predaja                                                              3,00 EUR 

c) volebná kampaň        5,00 EUR 

d) oznámenie o úmrtí                                                                                  bezplatne 

e) jubileá a iné gratulácie                                                                            bezplatne 

f) oznámenie o podujatiach – neziskové organizácie na území obce         bezplatne 

g) vyhlásenie mimo úradných hodín                                                           100 % príplatok 

 

 

2. Kopírovanie, skenovanie a tlač dokumentov v čiernej farbe                               

 

a) kopírovanie dokumentov formátu A4                                     0,10 EUR/ 1 strana 

b) kopírovanie dokumentov formátu A3                0,20 EUR/ 1 strana 

c) skenovanie A4        0,50 EUR/1 strana 

d) tlač údajov dokumentov formátu A4                           0,10 EUR/1strana 

 

3. Poskytnutie telefonických služieb z pevnej linky 

a) miestne volania                                                                                     0,10 EUR / 1 minúta 

b) medzimestské volania                                                                          0,10 EUR / 1 minúta 

c) volania do mobilných sietí                                                                   0,20 EUR / 1 minúta 

d) volania do zahraničia                                                                           1,00 EUR / 1 minúta 

e) nahlasovanie havarijných stavov                                                         bezplatne 

 

4. Poskytnutie faxových služieb, e-mailu a internetu 

a) faxovanie na jedno telefónne číslo v rámci Slovenska                        1,00 EUR / 1 strana 

b) faxovanie na jedno telefónne číslo do zahraničia                                2,00 EUR / 1 strana 

c) e-mail                                                                                                   0,50 EUR 

d) použitie internetu                                                                                 1,00 EUR 

 

5. Vydanie potvrdenia 

Vydanie potvrdení na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR 

č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.                                     2,00 EUR/1 ks 

- potvrdenia o účastí na pohrebe                                                               bezplatne 

 

6. Propagačný materiál obce 

-kniha Mlynky                                                                                          5,00 EUR 

 

7. Predaj smetnej nádoby 

Cena jednej smetnej nádoby (kuka nádoby) sa rovná preukázateľnej nákupnej cene jednej 

smetnej nádoby v čase jej obstarania. 
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8. Prenájmom miestnosti v KD 
 

a)  kar, rodinné oslavy + energia                                           15,00 EUR 

b)  tanečná zábava, disco + energia                                           20,00 EUR 

c)  predajná akcia, prezentácia +energia                                          20,00 EUR 

 

Pre organizácie obce Mlynky bezplatne.                                

 

9. Prenájom miestnosti Dom smútku a hrobového miesta 

 

a) Za poskytnutie DS k vykonaniu pohrebných obradov na  1 pohreb                               

      -     s chlad. boxom                                                               35,00 EUR 

      -     bez chlad. boxa                                                               20,00 EUR 

b) za prenájom hrobového miesta na 10 rokov                           10,00 EUR /1 hrob 

 

10. Prenájom inventáru KD 

               - Stôl        1,00 EUR / 1ks 

               - Stolička drevená      0,50 EUR / 1 ks 

               -  Obrus s vypraním      0,50 EUR / 1 ks 

                     - Obrus bez vyprania      1,00 EUR / 1 ks 

 

V prípade poškodenia inventáru počas prenájmu znášať náklady na jeho opravu. 

   

11. Prenájom strojov a zariadenia 

- rebrík                                                                                                         3,50 EUR/ deň 

- vibračná doska                                                                                        20,00 EUR/deň 

- krovinorez                                                                                               20,00 EUR/deň   

- zbíjacie kladivo                                                                                       10,00 EUR/deň 

- benzínová kosačka                                                                                  15,00 EUR/deň 

- príklepová vŕtačka                                                                                  10,00 EUR/deň 

- záhradné nožnice benzínové                                                                   10,00 EUR/deň 

- kotlík malý                                                                                                5,00 EUR/deň 

- kotlík veľký                                                                                             10,00 EUR/deň 

V prípade poškodenia strojov a zariadenia počas prenájmu znášať náklady na jeho opravu. 

 

11. Kosenie cudzieho pozemku 

- kosenie cudzieho pozemku                                                                         0,20 EUR/m
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12. Platenie poplatkov  
 

Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Mlynkoch v pracovnom čase 

alebo bankovým prevodom na č. účtu IBAN  SK38 5600 0000 0034 4325 7001 vedený v 

Prima banka Slovensko a.s.. Do poznámky uviesť meno, priezvisko a účel poplatku. 
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13. Záverečné ustanovenia 

 

1) Cenník za služby poskytované obcou Mlynky bol schválený uznesením č.54/2019 dňa 

27.06.2019 a  nadobúda účinnosť dňa 01.07.2019. 

2) Týmto cenníkom  sa ruší Smernica o poplatkoch za úkony a služby vykonávané Obecným 

úradom v Mlynkoch č.14/2017, zo dňa 29.12.2017.  

 

 

 

V Mlynkoch  dňa  27.06.2019 

       

 

 

                                                                                                 Ing. Iveta Geletková 

                                                                                                    starostka obce 

 

 
 

 

 


