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Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

vydáva pre územie obce Nemešany toto 

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É      N A R I A D E N I E 
 

č. 2/2022 

 
 

 

 

Služby poskytované obcou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Služby poskytované obcou 

 

Vyhlásenie miestnym rozhlasom: 

1,00 € domáci občania 

5,00 €  cudzí občania 

10,00 € mimo pracovnej doby pre cudzích 

Rozlúčka pri pohrebe bezodplatne. 

   

Rozmnožovanie písomností: 

0,10 € /1 strana 

0,20 €/obojstranne 

 

Internet:  

0,10 € / 1 strana - poplatok za vytlačenie  1 strany z internetu  cez  tlačiareň  

 

Knižnica:  
0,50 €               zápisné 

0,50 €               1.upomienka  

1,00 €               2.upomienka  

1,50 €               3.upomienka 

 

Použitie KD na svadbu: 

45,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, ohrev jedla/     - domáci občania 

55,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, varenie jedla/  - domáci občania  

 

60,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, ohrev jedla, kúrenie/   - domáci 

občania 

70,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, varenie jedla, kúrenie/ - domáci 

občania 

 

75,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, ohrev jedla/   cudzí občania 

85,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, varenie jedla/ cudzí občania  

 

90,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, ohrev jedla, kúrenie/   cudzí 

občania 

100,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, varenie jedla, kúrenie/ cudzí 

občania 

 

Kultúrny dom a všetky ostatné použité priestory (vstupné chodby, WC, kuchyňa...) je 

potrebné po akcii odovzdať' upratané na druhý deň po akcii, ak je akcia v sobotu alebo 

v nedeľu, priestory je potrebné odovzdať v pondelok do 12,00 hod., v opačnom prípade za 

každý omeškaný začatý deň zaplatí občan poplatok 20,00 € 

 

Použitie KD na kar: 
25,00 € za použitie sály KD + 25 € kuchyňa obyvatelia obce   /prenájom priestorov, umývanie 

riadu, v prípade varenia jedla/  

 

Kultúrny dom a všetky ostatné použité priestory (vstupné chodby, WC, kuchyňa...) je 

potrebné po akcii odovzdať' upratané na druhý deň po akcii, ak je akcia v sobotu alebo 

v nedeľu, priestory je potrebné odovzdať v pondelok do 12,00 hod., v opačnom prípade za 

každý omeškaný začatý deň zaplatí občan poplatok 20,00 € 

 

 

 

Použitie KD na zábavu, diskotéku a pod.:  



80,00 € za použitie /v lete/ 

150,00 € za použitie /v zime – kúrenie/ 

Kultúrny dom a všetky ostatné použité priestory (vstupné chodby, WC, kuchyňa...) je 

potrebné po akcii odovzdať' upratané na druhý deň po akcii, ak je akcia v sobotu alebo 

v nedeľu, priestory je potrebné odovzdať v pondelok do 12,00 hod., v opačnom prípade za 

každý omeškaný začatý deň zaplatí občan poplatok 20,00 € 

 

Použitie KD – zárobková činnosť: 

35,00 € za použitie – malá sála KD (viac ako 5 hodín) 

50,00 € za použitie – veľká sála KD (viac ako 5 hodín) 

 

7,00 € za každú začatú hodinu – akcie spojené s predajom tovaru, s predvádzaním výrobkov 

a pod. – malá sála 

8,00 € za každú začatú hodinu – akcie spojené s predajom tovaru, s predvádzaním výrobkov 

a pod. – veľká sála 

 

Kultúrny dom je potrebné po akcii odovzdať uprataný ihneď. 

 

Rodinné oslavy, jubileá, promócie a pod: 

20,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, ohrev jedla/     - domáci občania 

25,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, varenie jedla/  - domáci občania  

 

25,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, ohrev jedla, kúrenie/   - domáci 

občania 

30,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, varenie jedla, kúrenie/ - domáci 

občania 

 

25,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, ohrev jedla/   cudzí občania 

30,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, varenie jedla/ cudzí občania  

 

30,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, ohrev jedla, kúrenie/   cudzí 

občania 

35,00 € za použitie /prenájom priestorov, umývanie riadu, varenie jedla, kúrenie/ cudzí 

občania 

 

Kultúrny dom a všetky ostatné použité priestory (vstupné chodby, WC, kuchyňa...) je 

potrebné po akcii odovzdať' upratané na druhý deň po akcii, ak je akcia v sobotu alebo 

v nedeľu, priestory je potrebné odovzdať v pondelok do 12,00 hod., v opačnom prípade za 

každý omeškaný začatý deň zaplatí občan poplatok 20,00 € 

 

Zapožičanie riadu do domácnosti 

4 €  za riad do 25 osôb – domáci občania 

alebo 0,04 € / 1 ks riadu 

8 € za riad do 25 osôb – cudzí občania 

alebo 0,08 € / 1 ks riadu 

 

Zapožičanie obrusov: 

Po ukončení akcie objednávateľ odovzdá obci vyčistené a oprané obrusy. 

 

Za požičanie stolov a stoličiek: 
1 € za jeden stôl 

0,50 € za jednu stoličku 

 

Za požičanie záhradných stolov a lavíc: 
1 € za jednu záhradnú lavicu 

1,50 € za jednu záhradný stôl 



 

 

Za požičanie stanu 9 x 6 m: 

50 €/na deň 

 

Cenník za viacúčelové ihrisko: 

2,00 € / 1 hod.  osvetlenie viacúčelového ihriska  

 

Posilňovňa za používanie miestnosti, strojov a elektrickej energie     

Pravidelným cvičiteľom platba formou permanentky – 7 €/mesiac. 

Nepravidelným čvičiteľom platba 0,70 €/1 použitie posilňovne.  

         

 

Spoločenské organizácie v obci za použitie KD a zasadačiek na schôdzovú činnosť, kultúrne 

a športové akcie bezplatne. Akciu je potrebné nahlásiť aspoň tri dni pred jej konaním. 

 

    Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

Dňom účinnosti tohto VZN  sa ruší VZN obce Nemešany č. .............. Služby poskytované 

obcou. 

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Nemešanoch dňa  24.11.2022 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch č. 44/2022. 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom .................................... 

Toto VZN je prístupné na Obecnom úrade v Nemešanoch. 

 

 

 

 

V Nemešanoch, dňa 24.11.2022 

 

 

 

 

 

                                

                           Mária Gallovičová   

                                    starostka obce 


