
 

Cenník služieb poskytovaných Mestom Dudince  

platný od 01.01.2023  

Tento cenník bližšie vymedzuje okruh služieb poskytovaných MsÚ a stanovuje ceny za 

prevádzané úkony pracovníkmi mesta. 

Platenými úkonmi sú nasledovné oblasti vykonávaných prác a poskytovaných služieb: 

- Oznamovacie, informačné a tlačiarenské služby 

- Jednorazové prenájmy priestorov a zariadení mesta  

 

OZNAMOVACIE, TLAČIARENSKÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY  

 
 

Správy a oznamy vyhlasované v reláciách 

mestského rozhlasu, za každé jednotlivé 

hlásenie  

 

 

4 € / fyzická osoba 

8 € / právnická osoba, organizácia  

 

Správy a oznamy zverejňované 

prostredníctvom infokanálu TKR 

 

3 € / jedna obrazová plocha/ deň / fyzická 

osoba  

 

6 € / jedna obrazová plocha/ deň / právnická 

osoba, organizácia  

   

 

 

Správy a oznamy zverejňované vo 

vývesných skrinkách maximálneho 

formátu A3 za každý vyvesený oznam  

 

 

5 € / týždeň   

 

  

 

Oznamy zverejňované v TKR, MR a vývesných skrinkách vo verejnom záujme, pre 

podniky a spoločenské organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Dudince sú bezplatné. 

 

Oznámenie o úmrtí vyhlasované v MR, zverejňované v TKR sú bezplatné.  

 

 

Zhotovenie fotokópií 

 

0,30 € / 1 strana A4 

0,50 € / obojstranne A4 

0,50 € / 1 strana A3 

1 € / obojstranne A3  

 

 

 



CENNÍK  ZA JEDNORAZOVÉ PRENÁJMY PRIESTOROV V MAJETKU MESTA                                                              

A SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ  

 

Prenájom veľkej zasadacej miestnosti v budove MsÚ 

sezóna (máj-september) mimosezóna (október - apríl) 

prvá hodina  každá ďalšia hodina prvá hodina  každá ďalšia hodina 

10,00 € 5,00 € 15,00 € 10,00 €  

Prenájom malej zasadacej miestnosti v budove MsÚ 

sezóna (máj-september) mimosezóna (október - apríl) 

prvá hodina  každá ďalšia hodina prvá hodina  každá ďalšia hodina 

6,00 € 3,00 € 8,00 € 4,00 €  

Prenájom  priestorov  - Kultúrny dom Merovce 

sezóna (máj-september) mimosezóna (október - apríl) 

Podnikateľ - predaj tovaru  Podnikateľ  - predaj tovaru  

200,00 €/deň  230,00 € /deň 

Svadba  do 30 osôb s využitím kuchyne  Svadba  do 30 osôb s využitím kuchyne  

Občania s trvalým pobytom  Občania s trvalým pobytom  

100,00 € /deň 130,00 € /deň  

Svadba  do 30 osôb s využitím kuchyne  Svadba  do 30 osôb s využitím kuchyne  

Občania bez trvalého pobytu Občania bez trvalého pobytu 

130,00 € /deň 160,00 €/deň  

Svadba  nad 30 osôb s využitím kuchyne  Svadba  nad 30 osôb s využitím kuchyne  

Občania s trvalým pobytom  Občania s trvalým pobytom  

140,00 € /deň  170,00 € /deň  

Svadba  nad 30 osôb s využitím kuchyne  Svadba  nad 30 osôb s využitím kuchyne  

Občania bez trvalého pobytu Občania bez trvalého pobytu 

170,00 € /deň  200,00 € /deň  

Oslavy s využitím kuchyne  Oslavy s využitím kuchyne  

Občania s trvalým pobytom  Občania s trvalým pobytom  

50,00 €/deň  70,00 € /deň  

Oslavy s využitím kuchyne  Oslavy s využitím kuchyne  

Občania bez trvalého pobytu Občania bez trvalého pobytu 

60,00 €/deň  80,00 €/deň 

Oslavy bez využitia kuchyne  Oslavy bez využitia kuchyne  

Občania s trvalým pobytom  Občania s trvalým pobytom  

40,00 € /deň  60,00 €/deň  

Oslavy bez využitia kuchyne  Oslavy bez využitia kuchyne  

Občania bez trvalého pobytu Občania bez trvalého pobytu 

50,00 € /deň  70,00 €/deň  

Prenájom KD na kar s využitím kuchyne  Prenájom KD na kar s využitím kuchyne  

30,00 € /deň  40,00 € /deň  



Prenájom KD na kar bez  využitia kuchyne  Prenájom KD na kar  bez využitia kuchyne  

20,00 € /deň  30,00 €/deň  

Prenájom KD s využitím kuchyne  - SILVESTER - 250,00 €/24 hodín  

Prenájom pivného setu ( 2ks lavice + 1 stôl) - 10,00 €/deň   

Poznámka: Zamestnanci Mesta Dudince majú prenájom priestorov a tovarov grátis.  

 

 


