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Všeobecné záväzné nariadenie o určení platených služieb Obci  Ďačov. 
č.1/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Ďačove vydáva pre územie obce Ďačov toto Všeobecné záväzné nariadenie 
o platených službách obci. 
 
Obec Ďačov bude poskytovať tieto platené služby pre občanov a organizácie. Za poskytnuté služby 
platí tento cenník: 
 

Článok I. 
 

Prenájom KD 
 
Úhrada sa platí za prenájom KD a príslušenstva. 
Úhradu prevedie právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorí dohodu o prenájme KD a 
príslušenstva na kultúrne a spoločenské účely.  
 
1. Pre občanov obce Ďačov  s trvalým pobytom v obci sa určuje takto: 
- úhrada za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu, plyn, vodu + poplatok za prenájom 
miestnosti KD : 
a) - svadba, oslavy narodenín, krstiny a pod. : 
- 0,70 € na osobu  
 
b) - diskotéka, zábava – bezplatne - povolenie sa vydá iba organizáciám pôsobiacim v obci so  
súhlasom obecného zastupiteľstva 
 
c) – kar - úhrada za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu, plyn, vodu 
 
2. Pre cudzích občanov sa určuje takto: 
- úhrada za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu, plyn, vodu + poplatok : 
- 1,30 €  na osobu  
 
3. Na reklamné akcie : 
- v lete - 7,00 € na hodinu 
- v zime - 10,00 € na hodinu 
 
V prípade spôsobenia škody na zariadení a budove KD sa vyberie aj náhrada spôsobenej škody. Po 
každej spoločenskej akcií uvedie občan priestory do pôvodného stavu. 
 
4 Poplatok za reláciu v MR 
 
- 2,00 € pre fyzickú osobu  
- 4,00 € pre súkromných podnikateľov a právnické osoby 
 
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje „Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Ďačov č. 4/2009 zo dňa 14.12.2009 o určení platených služieb Obecnému úradu v Ďačove“. 
 
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Ďačov dňa 
2.3.2011 č. uzn. 5/a/2011. 
 

 
 

Anton Cuprák  
                                starosta obce 


