
Stanovenie výšky zmluvných poplatkov za služby v roku 2023 na území Obce Kalša.                                         

 

Nájomné za hrobové miesta: / na dobu 10 rokov / 

a) Hrob, hrobka, urnové miesto  : 19,00 EUR   

b) Za prenájom dvoj-, troj- a viac hrobových miest budú účtované násobky nájomného 

podľa písm. a) 

 

 

Prenájom chladiaceho zariadenia  :   6,00 EUR/deň 

Prenájom domu smútku  :             4,00 EUR  

 

 

Prenájom miestnosti na kar 

Sála  :      20,00 EUR  

 

 

Poplatok za kuka nádoby: (predaj, výmena, nájom) 

nová nádoba :      28 EUR  za 1 nádobu 

Životnosť 1 kuka nádoby je 7 rokov. Pri požiadavke na výmenu skôr ako za 7 rokov, občan 

platí poplatok 4 EURÁ za každý rok do 7 naviac. 

 

 

Vysielanie v rozhlase: 

predaj tovaru, ponuka služieb :     4,00 EURÁ  

reklama, predvolebná kampaň : 10,00 EUR 

 

 

Prenájom trhových miesta a miest na ambulantný predaj: 

trhové miesto s plochou do 10 m² :  6,00 EUR za každú aj začatú hodinu 

trhové miesto s plochou nad 10 m² :         10,00 EUR za každú aj začatú hodinu  

 

 

Prenájom kultúrneho domu nad 5 hodín (svadba, zábava a pod.) vrátane kuchyne 

a chladiaceho zariadenia: 

 

do 50 osôb  :    35,00 EUR  + požičovňa riadu 

od 51-100 osôb :  100,00 EUR  + požičovňa riadu 

nad 101 osôb  :  120,00 EUR  + požičovňa riadu 

 

 

Prenájom kultúrneho domu alebo zasadačky (jednorázová akcia – prednáška, 

prezentácia výrobkov, predaj a i. )  

do 5 hodín : 35,00 EUR  

nad 5 hodín :           70,00 EUR 

 

Prenájom chladiaceho zariadenia  :   7,00 EUR  / deň a jedna miestnosť 

Prenájom kuchyne (samostatne)  :          10,00 EUR / deň 

 

Poplatok za požičiavanie riadu :     vidˇ priložený zoznam 

 



 

Požičiavanie ostatného zariadenia: 

Stolička    : 0,20 EUR  / deň / ks 

Stôl     : 0,40 EUR  / deň / ks 

  

 

Poplatok za údržbu TKR  :      3,00 EUR  mesačne 

účastníkom u ktorých je zosilňovač sa na konci kalendárneho roka vyplatí čiastka: 

                                      20,00 EUR  

 

 

Poplatok za vylepovanie plagátov :      4,00 EUR  za oznámenie jednej akcie  

 

 

Vystavenie potvrdenia o účasti na pohrebe: 2 EURÁ pre jednu osobu 

Vystavenie potvrdenia na rôzne účely na základe žiadosti občanov: 2 EURÁ za jedno 

potvrdenie. (Oslobodenie od poplatku: osoby v hmotnej núdzi,  za vystavenie potvrdenia na 

sociálne účely) 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Kalši, dňa 13. 12. 2022 uznesením č. 57/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cenník požičiavaného riadu na rok 2023 

 

 

Názov:              Poplatok v € za 1 ks, resp. za 10 ks: 

lyžica     0.02 

vidlička    0.02 

nôž     0.02 

m. lyžička    0.03/10 ks 

naberačka    0.02 

v. naberačka    0.03 

hl. tanier    0.02 

pl. tanier    0.02 

m. tanierik    0.02 

misa polievková   0.20 

pečeňová miska   0.10 

kompótová mištička   0.03 

podnos na zákusky   0.05 

šálka na kávu    0.05 / s podšálkou / 

pohár 240 ml-čaj   0.03 

pohár 0.2    0.02 

štamperlík    0.01 

kalich 30 ml    0.02 

váza     0.03 

soľnička    0.03/10 ks 

obrus biely veľký             0.30 

obrus biely malý             0.20 

obrus okrúhly veľký   1,00 

banketová sukňa   1,50/m 

veľká misa    0.17 

malá misa    0.10 

veľký hrniec              0.50 

malý kastról    0.30 

kastról nerez. 20l+pokreivka 1.00 

kastról nerez. 14l+pokrievka 0.90 

košík na chlieb   0.03  

veľká doska    0.07 

malá doska    0.03 

drevená varecha   0.03 

krájač     0.17 

podnos    0.17 

nôž     0.17 

varná kanvica                                  2.00  

stôl               0.40 

stolička    0.20 

pohár na šampanské   0.03 

krčah     0.10 

ostatné drobné časti riadu  0.05   

 

 


