CENNÍK služieb Obce Križovany nad Dudváhom
schválené uznesením OZ Križovany nad Dudváhom č. 49/2011 zo dňa 27.06.2011,
doplnené uznesením OZ Križovany nad Dudváhom č. 12/2012 zo dňa 26.03.2012

Obecné zastupiteľstvo v Križovanoch nad Dudváhom schvaľuje ceny za prenájom Kultúrneho domu
a Svadobky, upratovanie Kultúrneho domu a Svadobky, vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase,
poskytovanie kopírovacích služieb na Obecnom úrade Križovany nad Dudváhom
a prenájom telocviční v obci na voľnočasové aktivity občanov nasledovne:

1a) Cenu za prenájom sály Kultúrneho domu

€ / 1 deň

150,00
60,00

1) PO a FO podnikatelia
2) FO obyvatelia obce
1b) Cenu za prenájom vestibulu - vstupnej chodby Kultúrneho domu

€ / 1 deň

50,00

PO a FO podnikatelia

2) Cenu za prenájom sály Svadobky

€ / 1 deň

50,00
10,00
15,00
30,00
50,00

a) PO a FO podnikatelia
b) FO obyvatelia obce

- kar
- oslava

c) FO cudzí občania

- kar
- oslava

3) Cenu za prenájom kuchyne Svadobky v deň akcie

€ / 1 deň

30,00
5,00
10,00
10,00
20,00

a) PO a FO podnikatelia
b) FO obyvatelia obce

- kar
- oslava

c) FO cudzí občania

- kar
- oslava

4) Cenu za prenájom kuchyne Svadobky za každý deň pred akciou

€ / 1 deň

20,00
5,00
5,00
10,00
10,00

a) PO a FO podnikatelia
b) FO obyvatelia obce

- kar
- oslava

c) FO cudzí občania

- kar
- oslava

5) Cenu za upratovanie priestorov Kultúrneho domu
- diskotéka, zábava
- jednorázové použitie (predaj)
- rodinné oslavy

€ / 1 deň

35,00
20,00
15,00

6) Cenu za upratovanie priestorov Svadobky

€ / 1 deň

20,00
10,00
10,00

- diskotéka, zábava
- jednorázové použitie (predaj)
- rodinné oslavy
7) Náklady na energie (elektrina, plyn) a stočné sa hradia podľa skutočnej spotreby, ktorá
sa určí odpisom stavu elektromeru, plynomeru a vodomeru pred začatím akcie a po ukončení
akcie v prenajímaných budovách obce.

0,00

8) Prenájom priestorov kultúrneho domu a svadobky pre občianske spolky, združenia a
spoločenské organizácie obce Križovany nad Dudváhom je bezplatný, okrem prípadov, kedy
občianske spolky, združenia a spoločenské organizácie obce tieto priestory využívajú na
komerčné účely (diskotéky, zábavy a iné podujatia spojené s vyberaním vstupného a predajom
občerstvenia pre návštevníkov).

0,00

9) Cenu za vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase

€ / 1 oznam

a) v pracovné dni v čase od 08.00 hod. do 15.30 hod.

0,50
1,00
1,50
4,00

- pre obyvateľov obce
- pre miestnych ponikateľov, fyzické a právnicke osoby
- pre ostatných podnikateľov, fyzické a právnicke osoby
b) mimo pracovných dní

10a) Cenu za poskytovanie kopírovacích služieb na OcÚ

€ / 1 kópia

a) vyhotovenie čiernobielej fotokópie písomnosti formátu A4

0,10
0,20

- jednostranne
- obojstranne
b) vyhotovenie čiernobielej fotokópie písomnosti formátu A3

0,20
0,40

- jednostranne
- obojstranne
10b) Cenu za použitie faxu obecného úradu
zaslanie faxovej správy faxom z OcÚ

11a) Cenu za prenájom telocviční v obci na voľnočasové aktivity občanov
Prenájom telocvične ZŠ s MŠ pre obyvateľov obce
Prenájom telocvične ZŠ s MŠ pre cudzích občanov a spolky
Prenájom telocvične na ihrisku OŠK pre obyvateľov obce
11b) Cenu za prenájom multifunkčného ihriska v ZŠ s MŠ na voľnočasové aktivity
občanov
Prenájom multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ pre obyvateľov obce
Prenájom multifunkčného ihriska v areáli ZŠ s MŠ pre cudzích občanov a spolky

€ / 1 strana

1,00
€ / 1 hodinu prenájmu

5,50
9,00
5,00
€ / 1 hodinu prenájmu

3,00
6,00

Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.04.2012
V Križovanoch nad Dudváhom, 26. marca 2012
Ing. Svetlana Masaryková
starostka obce

