
 

OBEC HORNÉ VESTENICE 
 
 

N Á V R H 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Horné Vestenice 

č.   2 /2021 
o úhradách za poskytované služby  

obcou Horné Vestenice  
 

 

 

Návrh VZN   

- vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  17.12.2020 

 - zverejnený na internetovej adrese obce  dňa :  17.12.2020 

                           

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 11.01.2021 

Doručené pripomienky (počet) : 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu  k VZN uskutočnené dňa: 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu  k VZN doručené poslancom dňa: 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Horných Vesteniciach dňa .......... 

uzn. č.  

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :  

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa :  

 VZN zverejnené na internetovej adrese obce:   

 

 

  Ing. Pavol Foltán 

  starosta obce 

 

VZN č. 2/2021 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice 

nadobúda účinnosť dňom  



Obec Horné Vestenice na základe § 6 zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zák. č.582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č.  2/2021 

o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice 
 

I. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje úhrady za služby poskytované obcou Horné 

Vestenice a vykonávané Obecným úradom v Horných Vesteniciach. 

 

II. 

Sadzobník služieb 

     Obec Horné Vestenice stanovuje nasledovný sadzobník cien: 

1. Vysielanie v obecnom rozhlase 

Sadzba poplatku:  2,65 eura / 1 reláciu o predaji, službách, reklamného vyhlásenie a pod. 

Úhrada v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce. 

 

2. Kopírovacie služby 

Sadzba poplatku: 0,06 eura / 1 list. 

Úhrada do pokladne obecného úradu. 

 

3. Prenájom veľkoobjemového kontajnera 

Sadzba poplatku: 1,65eura/ 1 deň prenájmu. 

Úhrada v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obec pri vrátení 

veľkoobjemového kontajnera. 

 

4. Poplatok za prenájom domu smútku 

Sadzba poplatku:   6,70 €/  každý začatí deň. 

Úhrada v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce po 

ukončení užívania priestorov domu smútku. 

 

5. Poplatok za prenájom priestorov a zariadenia domu kultúry 

Sadzby poplatkov za prenájom priestorov domu kultúry sú podrobne rozpísané v prílohe č.1. 

a v prílohe č. 2. 

K výške poplatku za prenájom priestorov a zariadenia domu kultúry bude pripočítaný 

poplatok za spotrebované energie (plyn+elelektrická energia). 

 Úhrada v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce. 

 

6. Výška poplatku za betónový múrik nového hrobového miesta na miestnom cintoríne 

Sadzba poplatku: 120,00 €. 

Úhrada v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce. 

 

7. Poplatok za prenájom „Spoločenská miestnosť“ 

Sadzba poplatku: 10,00 € / jednorázovo. 

Úhrada v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce. 

 

8. Poplatok za prenájom „Viacúčelová hala“ 

Sadzba poplatku: cvičenie: 2,50 € / 1 hodina. 

spoločenská akcia, posedenie:  10,00 €/ jednorázovo  

Úhrada v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo bezhotovostne na účet obce. 



III. 

Sankcie 

Ak poplatky nebudú zaplatené včas alebo v správnej výške, obec Horné Vestenice poplatok 

zvýši o poplatok z omeškania vo výške 1% z dlžnej sumy za 1 deň. 

 

 

IV. 

Účinnosť 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 2/2021 bolo schválené   

obecným zastupiteľstvom dňa ........  uznesením číslo .................. 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ................ 

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o úhradách za 

poskytované služby obcou Horné Vestenice sa ruší Všeobecne záväzné    nariadenie 

5/20169 o úhradách za poskytované služby obcou Horné Vestenice. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Pavol Foltán 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Prehľad poplatkov  za prenájom priestorov a zariadenia domu kultúry 

 

 

 

 

 

 D  

 O 

 M 

 Á 

 C 

  I 

Akcia sála + 

WC 

Kuchyňa Kuchynské 

riady 

Nádvorie 

+ WC 

Poznámka 

Tanečná zábava 30,00 € 15,00 € 15,00 € - - 

Svadba 30,00 € 15,00 € 15,00 € - Použitie 

kuchyne pred 

svadbou 

10,00 €/ 1 deň 

Rodinná oslava 30,00 € 15,00 €  10,00 € - - 

Smútočná akcia - 

kar 

20,00 € 10,00 € 5,00 € - - 

Varenie gulášu 20,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € - 

Divadlo, 

zábavný 

program, 

výstava, miestne 

organizácie a 

združenia 

 

Oslobodené od poplatku za prenájom a energie. 

 

 

 

 C 

 U 

 D 

 Z 

  Í 

Tanečná zábava 60,00 € 30,00 € 30,00 € - - 

Svadba 60,00 € 30,00 € 30,00€ - Použitie 

kuchyne pred 

svadbou 

10,00 €/1 deň 

Rodinná oslava 60,00 € 30,00 € 20,00 € - - 

Smútočná akcia - 

kar 

40,00 € 20,00 € 10,00 € - - 

Varenie gulášu 40,00 € 20,00 € 20,00 € 40,00 € - 

Divadlo, 

zábavný 

program, 

predvádzacia 

akcia 

 

10,00 € / 1  hod. 

 – časový poplatok zahŕňa v sebe aj  spotrebované energie. 

 

 

Poznámka:  
a) v paušálnych poplatkoch za prenájom nie je zahrnutý poplatok za teplo a elektrickú 

energiu,  

b) na všetky druhy akcií (okrem smútočnej akcie –kar) poriadaných v priestoroch domu 

kultúrny je potrebný súhlas Obecného úradu v Horných Vesteniciach na základe 

písomnej žiadosti podanej na obecný úrad. 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

 

Cenník zapožičaného zariadenia a riadov z domu kultúry v Horných Vesteniciach 

 

 

Názov 

 

Počet ks 

zapožičané 

á,- € Počet ks 

odovzdané 

K úhrade 

stôl     0,33 €   

stolička  0,16 €   

tanier hlboký  0,03 €   

tanier plytký  0,03 €   

tanier dezertný  0,03 €   

džbán 1 l  0,06 €   

pohár 1 dcl tenký  0,03 €   

pohár 2 dcl na stopke  0,06 €   

šálka na kávu s 

tanierikom 

 0,03 €   

misa pečienková  0,06 €   

misa polievková  0,06 €   

misa kompótová  0,06 €   

vázička  0,03 €   

lyžica  0,03 €   

kávová lyžica  0,03 €   

nôž  0,03 €   

vidlička  0,03 €   

tácka na obsluhu veľká  0,03 €   

obrus     0,33 €   

naberačka  0,06 €   

tácka na zákusky  0,03 €   

svietnik  0,03 €   
 
 

Rozbité a stratené riady sa hradia vo výške podľa obchodného cenníka !!! 

 

 

 

 

 

 

 


