Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Úbrež č. 6/2019
o podmienkach určovania a vyberania úhrad
za služby a prenájom priestorov majetku obce Úbrež
Obecné zastupiteľstvo obce Úbrež (ďalej len „obec“) v zmysle §6 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie o o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov
a majetku obce (ďalej len „VZN“):
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN‘) upravuje podmienky určovania
a vyberania úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Úbrež
(ďalej len ,,obec“) a za služby poskytované obcou obyvateľom obce.
Článok II.
Predmet a pôsobnosť VZN

1. Predmetom úhrady je:
a) krátkodobý prenájom priestorov a inventáru Kultúrneho domu a kuchyne,
b) poskytnutie služieb určených v čl. IV VZN
Článok III.
Podmienky určovania úhrad za prenájom
1. Úhradou za krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu sa rozumie prenájom
z dôvodu organizovania a usporadúvania plesov, svadieb, rodinných osláv, predajných akcií,
karov a akcií podobného charakteru.
2. Úhradou za krátkodobý prenájom inventára sa rozumie prenájom stolov, stoličiek, riadu
a pod.
3. Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov z dôvodu usporiadania plesov, svadieb,
rodinných osláv, karov a akcií podobného charakteru určuje toto VZN takto:

Vykurovacie obdobie:
* Svadobná hostina – naši občania ...................................................................
* Rodinné oslavy – naši občania ......................................................................
* Ples, tanečná zábava – naši občania ..............................................................
* Smútočný kar – naši občania .........................................................................

120,- €
120,- €
120,- €
40,- €

Nevykurovacie obdobie:
* Svadobná hostina – naši občania ...................................................................
* Rodinné oslavy – naši občania ......................................................................
* Ples, tanečná zábava – naši občania ..............................................................
* Smútočný kar – naši občania .........................................................................

100,- €
100,- €
100,- €
30,- €

* Prenájom pivných setov ................................................................................

5,- € / set

Článok IV.
Podmienky určovania úhrad za poskytované služby
1. Obec poskytuje služby vykonávané zamestnancami Obecného úradu za úhradu:
a) kosenie krovinorezom ...................................................
10 €/nádrž (benzín, olej, lanko)
b) práce motorovou pílou alebo podobným zariadením (orezávač plotov) ......
20 €/hod
c) relácia v obecnom rozhlase pri vopred vybratých piesňach........................................ 5 €

Článok V.
Podmienky platenia úhrad za prenájom a poskytované služby
1. Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov v zmysle tohto VZN platia fyzické osoby,
právnické osoby a organizácie, ak toto VZN neustanovuje inak.
2. Úhrada za prenájom priestorov sály Kultúrneho domu a kuchyne vrátane zariadenia je splatná
vopred, pred uskutočnením prenájmu v hotovosti priamo do pokladne Obecného úradu.
Za včasnú úhradu zodpovedá nájomca. V prípade nezaplatenia úhrady včas, k prenájmu
priestorov prípadne inventáru kuchyne nedôjde.
3. V prípade prenájmu sály Kultúrneho domu sa platí spolu s úhradou za prenájom depozit vo
výške 50 € vopred v hotovosti do pokladne obce, ktorý bude po odovzdaní prenajatých
priestorov bez poškodenia vrátený späť. Depozit nebude vrátený v prípade, že dôjde
k poškodeniu prenajatého majetku obce, bude použitý na úhradu poškodeného majetku
v zmysle prílohy č.1.
4. Úhrada za poskytnuté služby obcou je splatná po poskytnutí konkrétneho druhu služby
v zmysle úhrad stanovených v čl. IV VZN.
5. Príjmy za prenájom a služby v zmysle tohto VZN sú príjmami obce.

Článok VI.
Osobitné ustanovenia
1. Nájomca na účely tohto VZN zodpovedá za prenajaté priestory, ich zariadenie a inventár
v plnom rozsahu, ktorý dohliada na dodržiavanie vnútorného poriadku Kultúrneho domu.
2. Za poškodenie majetku obce – poškodenie priestorov Kultúrneho domu, kuchyne, ich
zariadenia alebo poškodenie inventáru je nájomca v čase prenájmu plne zodpovedný. V prípade
poškodenia majetku obce je nájomca povinný uhradiť poškodený majetok v zmysle určeného
cenníka – Príloha č.1 VZN.
Článok VII.
Oslobodenie od úhrad za nájom a poskytované služby
1. Od úhrady za nájom v zmysle tohto VZN sú oslobodené orgány štátnej správy, obce, štátne
fondy, SČK, zdravotné a sociálne poisťovne, nadácie, rozpočtové organizácie a záujmové
združenia obce Úbrež.

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené na obecnom zastupiteľstve obce Úbrež dňa 12.12.2019
uznesením číslo 8.7/2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli
obce.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2019.

V Úbreži dňa 12.12.2019

................................................
Ing. Martin Hvižďak
Starosta obce Úbrež

Zverejnené pred schválením dňa: 26.11.2019
Zvesené pred schválením dňa: 12.12.2019
Zverejnené po schválení dňa: 13.12.2019
Zvesené po schválení dňa: ........................
Príloha č.1 k VZN č. 6/2019
Cenník poškodeného alebo strateného majetku

Druh tovaru

Cena za ks v €

Tanier plytký
Tanier hlboký
Tanier dezertný
Šálky a podšálky
Misa na polievku
Ovál
Kompótová miska
Nôž
Vidlička
Lyžica
Lyžička čajová
Lyžička kávová
Naberačka na polievku
Pohárik
Pohár na vodu
Pohár na víno
Hrniec + pokrievka
Obrus
Návleky na stoličky
Váza s kvetmi
Stôl
Stolička

1
1
1
1
5
5
2
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
3
1
1
1
5
2
5
2
50
25

V prípade poškodenia/zničenia majetku ako stien, okien, dverí, vyhrievacích telies,
sporáka, prípadne iného interiérového vybavenia kuchyne alebo sály bude po
prehodnotení závažnosti poškodenia vyčíslená suma na úhradu nákladov spojených
s opravou.

