Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2011,
ktorým sa upravujú podmienky krátkodobého nájmu a dočasného užívania
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a sadzobník poplatkov za
niektoré služby na území obce Prievaly.
Prvá časť
§1
Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť jednotný výber poplatkov za vybrané služby ako aj nájom za
krátkodobé užívanie vybraného hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Prievaly.
§2
Základné ustanovenia
1. Toto VZN sa vzťahuje na katastrálne územie obce Prievaly a vyrubuje okrem poplatkov
uvedených v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a na základe §11 ods.4 d) Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení aj tieto poplatky:
a. poplatky za užívanie nebytových priestorov
b. poplatky za hlásenie v obecnom rozhlase
c. poplatky za kopírovanie, faxovanie a skenovanie
d. poplatky za zapožičanie lavíc a stolov, riadov, obrusov
e. poplatky za výpožičky kníh a použitie internetu v miestnej knižnici
2. Občania obce Prievaly, ale aj záujemcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Prievaly a právnické
osoby, môžu krátkodobo využívať hnuteľný a nehnuteľný majetok a zariadenia, ktoré má obec vo
vlastníctve.
3. Každý krátkodobý nájom alebo výpožička musí byť zaznamenaný písomnou formou ( zmluva
o prenájme).
Druhá časť
§3
Určenie poplatkov
Obec Prievaly stanovuje poplatky nasledovne:
1. Poplatky za využívanie - prenájom nebytových priestorov obce nasledovne:
a) zasadacej miestnosti na obecnom úrade je stanovený vo výške 10 eur za každú začatú hodinu.
b) priestory kultúrneho domu:
Občania, podnikatelia, spoločenské organizácie a združenia obce Prievaly
- všetky priestory KD - ples, zábava, disko
140 €
- všetky priestory KD – svadba, jubileum
85 €
- svadobka + kuchyňa - svadba, jubileum
40 €
- svadobka + kuchyňa – kar
20 €

Cudzí občania
- všetky priestory KD – ples, zábava, disko
- sála predajná akcia, vystúpenie cirkus – do 8 hodín
- sála predajná akcia nad 8 hodín
- vestibul – predajná akcia

165 €
40 €
65 €
20 €

Nájomca je povinný zaplatiť skutočnú spotrebu elektriny a plynu podľa odpočtu a aktuálnej
ceny.
Spotreba vody sa vypočíta podľa počtu osôb :
– oslava, svadba, zábava, ples - 0,05 € / na osobu
- kar - 0,02 € / na osobu
Zamestnanci obce pri prenájme kultúrneho domu pre svoje potreby ako sú:
- svadba zamestnanca alebo jeho dieťaťa,
- oslava jubilea zamestnanca alebo jeho manžela (ky),
- kar blízkej osoby zamestnanca (manžel (ka), dieťa, rodič),
platia za prenájom kultúrneho domu 1/3 zo schváleného nájmu podľa § 3 odst. 1
ods. b + skutočné náklady na energie.

Oslobodení od platenia prenájmu kultúrneho domu sú
spoločenské organizácie
pôsobiace v obci, na kultúrnych podujatiach pri ktorých sa nevyberá vstupné a
všetky kultúrne alebo športové akcie organizované obcou Prievaly.
c)

Oslobodení od platenia prenájmu zasadačky sú spoločenské organizácie pôsobiace v obci,
pri organizovaní výročných členských schôdzí alebo posedení.
školskej telocvične:
Poplatok je stanovený na 1,- € za každú začatú hodinu v letnom (nevykurovacom období),
2,- € za každú začatú hodinu v zimnom (vykurovacom období)

2. Poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase
- bežný oznam v pracovný deň
- 2,50 €
- blahoželanie a hranie pri jubileu
- 4,- €
- smútočný oznam pre cudzieho občana - 3,- €
3. Poplatky za kopírovanie, faxovanie a skenovanie:
a) kopírovanie
- formát A4 jednostranne ............................. 0,07 €
- formát A4 obojstranne ..............................0,10 €
- formát A3 jednostranne ............................. 0,13 €
- formát A3 obojstranne ............................... 0,20 €
b) faxovanie - SR + ČR - 1 strana................... 0,70 €
faxovanie - zahraničie - 1 strana ............... 1,40 €
c) skenovanie, odoslanie e-mailu - 1 strana.....0,50 €
4. Poplatok za zapožičanie lavíc a stolov mimo KD
- skladacia lavica ........ 0,50 € / kus
- skladací stôl ............. 1,- € / kus
- stôl
................... 1,- € / kus
- stolička
............ 0,50 € / kus
5. Poplatok za zapožičanie riadov a obrusov
- riady pri organizovaní karu: paušálne na 1 osobu: 0,20 €
- riady pri organizovaní rôznych akcií: paušálne na 1 osobu: 0,30 €
- obrusy ............... 0,20 € / kus (opranie použitých obrusov si zabezpečuje prenajímateľ sám na
vlastné náklady)

5. Poplatky za výpožičky kníh a použitie internetu v miestnej knižnici:
a) výpožičky kníh
- deti ........ 1,- € / rok
- dospelí .... 2,- € / rok
b) použitie internetu – 0,20 €/ 2 hodiny

§4
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy z prenájmu a poskytovaných služieb sú príjmami rozpočtu Obce Prievaly.
2. Nájomca nebytových priestorov si vyzdvihne kľúče od daných priestorov 1 deň pred akciou.
Kľúče a priestory odovzdá čo najskôr, najneskôr však v prvý pracovný deň po akcii. Priestory budú
vrátení v takom stave, ako boli pred prenájmom.
4. Starostka obce Prievaly môže v odôvodnených prípadoch nájom znížiť alebo zvýšiť.

§5
Záverečné ustanovenia

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Prievaly v lehote uvedenej v § 6 ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov – dňa 30.11.2011.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Prievaly na tomto VZN sa uznieslo dňa 15.12.2011 uznesením
č.8/2011 B 3.
(3) Toto VZN nadobúda platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce a účinnosť
od 01.01.2012.

Tatiana Beňáková
starostka obce
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