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Všeobecne záväzné nariadenie, 
 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky nájmu hnuteľného 

a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré 

služby na území obce Zámutov 

 

 

č.  .../2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zámutove na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov  v y d á v a  pre obec Zámutov 



Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2023 
 

ktorým sa upravujú niektoré podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku 

obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov 
 

Prvá časť 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť jednotný výber poplatkov za služby ako aj nájom za 

krátkodobé užívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce. 
 

§ 2 

Základné ustanovenia 
 

1. Toto VZN sa vzťahuje na katastrálne územie obce Zámutov. 

2. Občan obce Zámutov, ale aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Zámutov, si môžu 

krátkodobo prenajať hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý obec má vo vlastníctve a využívať 

niektoré služby – miestny rozhlas, kopírovanie... 

3. Každý nájom obecných budov (preberanie a odovzdanie) musí byť zaznamenaný písomnou 

formou. 

 

Druhá časť 

§ 3 

Nájomcovia – finančné limity 
 

 

1. PRENÁJOM DOMU SMÚTKU 

 

Prenájom miestností 

- 1 deň          10,00 €  

- za každý ďalší deň          4,00 €  

 

Použitie chladiaceho zariadenia 

1 deň         10,00 €  

Obsluha za 1 hod.         2,00 €  (na základe podpísan. výkazu) 

- el. energia – podľa stavu elektromera 

- plyn – podľa stavu plynomera 

- vodné a stočné         4,00 €  

- prenájom miesta na cintoríne     10,00 €  (na 30 rokov) 

 

Uvedené sadzby sa vzťahujú na občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Zámutov. Tieto 

služby môžu využívať aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Zámutov a to s 10% prirážkou k 

uvedeným cenám, okrem prenájmu miesta na cintoríne. Prenájom miesta na cintoríne pre občana, 

ktorý nemá trvalý pobyt v obci Zámutov je vo výške 20,00 €.  
 

 

2.  PRENÁJOM  STREDISKA OSOBNEJ HYGIENY  A MIESNOSTI V KC 

 

- prenájom miestnosti        30,00 € 

- el. energia – podľa stavu elektromera 

- plyn – podľa stavu plynomera 

- vodné a stočné – podľa stavu vodomera 



3. PRENÁJOM HNUTEĽNÉHO MAJETKU A POPLATKY ZA SLUŽBY 
 

 

Kopírovanie 

- A4 jednostranne          0,10 €  

- A4 obojstranne          0,15 €  
 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase 

- vyhlásenie v MR pre podnikateľov - predaj     5,00 €  

- vyhlásenie v MR za účelom reklamy     20,00 € 

- vyhlásenie v MR pre občanov a organizácie 

pri príležitosti životného jubilea       2,00 €    

- vyhlásenie v MR pre organizácie a kluby v obci 

ohľadom výročnej schôdze, alebo organizačných vecí   zdarma 
 

 

4. PRENÁJOM TELOCVIČNE ZŠ 
 

 Telocvičňa ZŠ sa bude prenajímať pre športové účely a krúžkovú činnosť.  
 

Nájomné je 15,- EUR / 1 hod. 
 

 Nájomné je povinný nájomca zaplatiť vopred zodpovednej osobe na to určenej. 

Zodpovednými osobami za výber nájomného sú: 

- riaditeľ - riaditeľka základnej školy 

- p. Iveta Sukovská – sekretárka riaditeľky ZŠ 

 

 

5. PRENÁJOM  MULTIFUNKČNÉHO  IHRISKA 

 

o deti a mládež do 15 rokov v čase pre nich vyhradenom len v doprovode dospelej osoby a FK 

Tatran Zámutov a ŠK ROMA Po-Pia od 1700-2000 hod. 

 

- bezplatne ( 0,- €) 

 

o užívateľ nad 15 rokov  

 

- 10 € / hod bez osvetlenia 

- 20 € / hod s osvetlením 

 

 Platbu za prenájom MI je potrebné uhradiť do pokladne na OcÚ Zámutov minimálne deň 

vopred. Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu 

o používaní MI a platbách za prenájom.  

 
6. PRENÁJOM  POLOHOVACÍCH  POSTELÍ 

 

- 1 mesiac          1,00 €  

 

 

 

 

 

 



§ 4 

Zľavy 
 

1. Zamestnancom Ocú bude poskytnutá 50% zľava z ostatných nákladov (okrem el. energie a 

plynu) za prenájom všetkých prenajímaných zariadení obce, KD, domu smútku. 

 

 

Tretia časť 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 
1. VZN č. .................., ktorým sa upravujú niektoré podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného 

majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Zámutove na svojom .............. zasadnutí  dňa ................... 

2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa .................................... 

3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú podmienky nájmu hnuteľného a 

nehnuteľného majetku obce a poplatky za niektoré služby na území obce Zámutov bolo vyvesené 

na pripomienkovanie občanom dňa ...................... a zvesené dňa ........................... 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia od .......................... 

5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 4/2021, ktorým sa 

upravujú podmienky nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatky za niektoré služby 

na území obce Zámutov zo dňa 29.06.2021. 

 

 

 

 


