
 

Obecný úrad  Stará Myjava 

 

Poplatky podľa VZN 1/2019 schváleného OZ dňa 05.12.2019 uznesením č. 
59/2019 

 

1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase                                          3,-   € 

 

2. Prenájom kultúrneho domu 
a) za svadobnú hostinu, rodinnú oslavu, 
 posedenie, stužkovú                                                         100,- € 
 
b) za komerčné udalosti so vstupným 
(plesy, tanečné zábavy, koncerty, estrády)                     150,- € 
 
Doba prenájmu je určená od piatka 14:00 hod. do nedele. V pondelok do 9:00 hod. je nájomca 
povinný odovzdať kľúče pracovníkovi OcÚ v Starej Myjave a uhradiť vypočítané nájomné. 
Za každý deň omeškania, kedy nájomca načas nevráti kľúče, sa zvýši nájomné o 15,00 €.      
Občania s trvalým pobytom v obci Stará Myjava  majú zľavu 50 % z poplatku  podľa bodu 
 2 a) a spoločenské organizácie pôsobiace v obci Stará Myjava  majú zľavu 50 % z poplatku  
bodu 2b). 
 
c) za schôdzu, školenie, reklamné akcie,  
   ambulantný predaj bez vstupného  																																									15,-		€/ hod. 
 
d) politické a predvolebné mítingy                                  30,-€/ hod. 
 
e) za kar                                                                             15,- € 
 
pričom doba prenájmu je ručená v aktuálny deň, nájomca je povinný v nasledujúci pracovný 
deň do 9:00 hod. odovzdať kľúče pracovníkovi obecného úradu v Starej Myjave a uhradiť 
vypočítané nájomné. Za každý deň omeškania, kedy nájomca načas nevráti kľúče, sa zvýši 
nájomné o 15,00 €. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. Okrem poplatku za prenájom nájomca platí      
 
a) Prenájom stolového a kuchynského inventára 
- do 30 osôb                                                                           15,- € 
- nad 30 osôb                                                                         35,- € 
 
b) prenájom a následné čistenie obrusov                             1,50 €/ks 
 
c) skutočne spotrebovanú el. energiu v čase nájmu 
    podľa stavu elektromeru v cenách platných v čase nájmu 
 
d) spotrebovanú vodu, stočné za paušálny poplatok         10,- € 
 
e) skutočnú spotrebu palivového dreva v zimn.odb.          50,- €/m3 
 
f) upratovanie za paušálny poplatok                                   35,- € 
 
g) poplatok za komunálny odpad                                          5,- €  
 
 
 
V prípade prenájmu priestorov na účely podľa bodu 2 písmena b) 
nájomca pri prevzatí priestorov uhradí vratnú kauciu 700,00 €. 
Vratná kaucia bude nájomcovi vrátená pri odovzdaní priestorov 
a inventára bez poškodenia. 

	

	


