
Cenník za služby poskytované v obci Zborov 
aktuálny 

 
 

1. cenník  za prenájom kultúrneho domu/ KD /   v Zborove  
 
   - pre občanov s trvalým pobytom v Zborove a pre organizácie so sídlom v Zborove 

Sála KD nekomerčná akcia / svadba /   82,98, EUR 

Sála KD nekomerčná akcia / kar / - len za nájom kuchyne  19,92  EUR 

Sála KD komerčná akcia 

Za každý ďalší deň 

116,18 EUR                                                        

+ 16,60  EUR    

Kuchyňa +inventár 

Za každý ďalší deň 

19,92  EUR                                               

+  9,96  EUR 

Balkón 

Za každý ďalší deň 

19,92  EUR                                                

+ 9,96   EUR          

Vestibul KD / cena rovnaká aj pre organizácie so sídlom mimo Zborova/ 

 

20,-  EUR                                               

 

+ namerané energie 
+ upratovanie po akcii 16,60 
+ čistenie obrusov 19,92  
Pozn. na základe uznesenia  B 14.7/2004 – schvaľuje sú poplatky za prenájom sály KD pre miestne 
organizácie raz v roku odpustené. 
 
- pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Zborove a pre organizácie, ktoré nesídlia v Zborove   

Sála KD nekomerčná akcia / svadba / 99,58 EUR 

Sála KD komerčná akcia 

Za každý ďalší deň 

139,42  EUR                                                        

+ 19,92  EUR    

Kuchyňa +inventár 

Za každý ďalší deň 

23,90  EUR                                               

+ 11,95  EUR 

Balkón 

Za každý ďalší deň 

23,90  EUR                                                

+11,95  EUR          

+ namerané energie 
+ upratovanie po akcii 19,92 EUR 
 pranie obrusov  23,90 EUR 



 

2. cenník za prenájom zasadacej miestnosti v budove Obecného úradu Zborov  

   Zasadacia miestnosť v budove OcÚ 
   Za viac ako  4 hod. 

 

15,- EUR  /max. 4 hod.  
+  10,- EUR 

 

 

 

 

3. cenník za prenájom inventára  

Poplatok za prenájom inventára  sú 3% z nadobúdacej / inventúrnej ceny /  do troch dní, 
pri dlhšej dobe sa počíta násobok   
 

 

 

 

4. cenník  poplatkov v miestnej knižnici 

Zápisné   - pre deti do 15 rokov, mládež a dôchodcov 
                 - pre dospelých 

 

1,- EUR 
2,- EUR 

 

Upomienky  - 1.upomienka 
                      - 2.upomienka 
                      - 3.upomienka 

 

0,40  EUR 
0,80   EUR 
1,20   EUR 

 

Strata preukazu 0,20  EUR                               

Pozn. : na základe uznesenia A-8.14/2011 - schvaľuje                    

 

 5. cenník za vysielanie v obecnom rozhlase 

Vysielanie pre jubilantov 
 

3,30 EUR 
 

Vysielanie oznamov 1,66 EUR       

              

 

 

 



 6. cenník  za služby poskytované v dome nádeje a na pohrebisku v Zborove 

 

Poplatok za prenájom miesta za jednohrob na dobu 15 rokov 
                                                                               na ďalších 10 rokov 

 

6,64 EUR 
13,28 EUR 

 

poplatok za prenájom miesta za dvojhrob na dobu 15 rokov 
                                                                            na ďalších 10 rokov 

 

10,95 EUR 
19,92 EUR 

 

poplatok za prenájom miesta na detský hrob na 15 rokov 
                                                                             na ďalších 10 rokov 

 

3,32  EUR 
6,64  EUR 

 

poplatok za prenájom miesta na trojhrob na ďalších 10 rokov 
 

26,56 EUR  
 

poplatok za nájom miesta na uloženie urny na 15 rokov 
                                                                         na ďalších 10 rokov 

6,64 EUR 
13,28 EUR 

 
poplatok za použitie obradnej siene / za každý začatý deň / 

 

 

3,32 EUR 
 

poplatok za použitie chladiaceho zariadenia / za každý začatý deň / 
 

3,98 EUR 
 

poplatok za výkop a zásyp hrobu     v období bez mrazov 
                                                                v období mrazov 
  

43,15 EUR 
49,79 EUR        

 

poplatok za výstavbu hrobu alebo hrobky pre podnikateľský subjekt / deň 
  

6,34 EUR 
 
 

+ namerané energie 
Pozn.: na základe uznesenia A 27.3/2006 – schvaľuje , tento cenník je súčasťou prevádzkového 

poriadku pohrebiska v Obci Zborov 

 

 

                


