
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNÍK  SLUŽIEB A PRENÁJMOV 

 

Obec Turňa nad Bodvou vydáva  s poukazom na §9a ods.9 písm. a) a b) zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v z.n.p. cenník za poskytované služby obcou, cenník prenájmu hnuteľných vecí 

vo vlastníctve obce, ktorých zostatková cena je nižšia ako 3 500,00 EUR a cenník prenájmu 

nehnuteľného majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní 

v kalendárnom mesiaci. 

 

 

CENNÍK SLUŽIEB                                                                                                                EUR 

Za vysielanie  oznamu v rozhlase – poplatok je stanovený za 1 vyhlásenú reláciu 

Komerčný oznam               15,00 

Komerčný oznam s pridaním do mobilnej aplikácie alebo na FB stránku obce                7,50 

Nálezy, smútočné oznamy bezplatne 

Informačné oznámenia bezplatne 

Oznámenie o podujatiach organizovaných obcou a jej organizáciami, 

oznámenia miestnych spolkov a organizácií 

 

bezplatne 

Vysielanie mimo vysielacích dní a hodín (mimo pracovných dní a 

pracovných  hodín obecného úradu) 

2 násobok z 

poplatku 

Vyhlásenie oznamu politických strán, politických hnutí 30,00 

Vyhotovenie fotokópií    ČB F 

Vyhotovenie fotokópií  - formát A4 jednostranne 0,20 1,00 

Vyhotovenie fotokópií -  formát A4 obojstranne 0,40 2,00 

Vyhotovenie fotokópií -  formát A3 jednostranne 0,50 - 

Vyhotovenie fotokópií -  formát A3 obojstranne 1,00 - 

Maximálny počet strán na kopírovanie je 20 obojstranných strán formátu A4  

Maximálny počet strán na kopírovanie je 10 obojstranných strán formátu A3  

Iné služby  

Vystavenie čipovej karty 10,00 

Manipulačný poplatok 2,00 

ČB-čiernobiele kopírovanie, F- farebné kopírovanie 

 

CENNÍK PRENÁJMU MAJETKU OBCE                                                                         EUR 

Za prenájom spoločenskej budovy a priľahlého areálu pri futbalovom ihrisku 150,00/ 1 deň 

Za prenájom kinosály v budove  KD  300,00/ 1deň 

Za prenájom kinosály v budove  KD pre politické strany a politické hnutia 500,00/ 1 deň 

KD-kultúrny dom 
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CENNÍK PRENÁJMU DOMU SMÚTKU                                                                   EUR                                                                  

Pre obyvateľa naposledy s trvalým pobytom v obci Turňa nad Bodvou 

Za prenájom obradnej siene a katafalku  40,00 / 1 obrad 

Ozvučenie  10,00 

Prepožičiavanie chladničky 14,00 / 1 deň 

Účasť organizátora na pietnom akte 30,00 / 1 obrad 

 

TECHNICKÉ VYBAVENIE                                                                                               EUR                     

Vozidlo – vrátane pohonných hmôt a personálu 

- služby s traktorom- preprava,  30,00/1 hodina 

- traktor s príslušenstvom (posyp, odhrňovanie snehu, ... 36,00/1 hodina 

- príplatok – sobota, nedeľa, sviatky +50 % z ceny 

 

Obec Turňa nad Bodvou s nájomcom na prenájom majetku obce  vyhotoví zmluvu o prenájme 

a to v deň začiatku prenájmu.  

 

CENNÍK SLUŽIEB NA POHREBISKU                                                                       EUR                                                                  

Pre obyvateľa naposledy s trvalým pobytom v obci Turňa nad Bodvou 

Prepožičanie hrobového miesta na 10 rokov   40,00 / 1 hrobové miesto 

Prepožičanie schránky na uloženie urny na 10 rokov   20,00 / 1 schránka 

Pre kamenárstva a pohrebné služby – prístup vozidla  (oprava, úprava hrobky a hrobového 

miesta 

- s podpísanou  zmluvou s obcou 10,00 / 1 deň 

- bez podpísanej zmluvy s obcou 30,00 / 1 deň 

Pre obyvateľa bez trvalého pobytu v obci Turňa nad Bodvou 

(trvalý pobyt v trvaní  min. 24 mesiacov ) 

Prepožičanie hrobového miesta na 10 rokov   500,00 / 1 hrobové miesto 

Prepožičanie schránky na uloženie urny na 10 rokov   20,00 / 1 schránka 

 

Prepožičanie hrobového miesta  - nájomná zmluva a nájomné za hrobové miesto sa riadia podľa 

platného Všeobecne záväzného nariadenia  č.4/2019 s účinnosťou od 23.07.2019. 

 

Poplatky sú splatné v hotovosti do pokladne obce, resp. na bankový účet obce najneskôr v deň 

prenájmu, pokiaľ nie je zmluvne určené inak. 

 

Tento cenník služieb a prenájmov nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným 

zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou dňa 28.02.2023 č.uzn. 19/2023. 

 

 

 

 

 

V Turni nad Bodvou, dňa 28.02.2023                                    

 

                                                                                                       Mgr. Atila Oravecz, v.r. 

                                                                                                                starosta obce 


