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     Obecné zastupiteľstvo obce Chotča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie. 

 

 

§ 1 

Účel nariadenia 

1.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje sadzbu poplatkov za 

prenájom obecného majetku, a poplatky ostatné   na území obce  Chotča 

 

§2 

Základné ustanovenie 

 

Tento § ustanovuje poplatok v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce Chotča. 

 

1. Obec poskytuje nájom kultúrneho domu, domu smútku, sociálne zariadenie na futbalovom  

    štadióne, miestnosti v požiarnej zbrojnice fyzickým aj právnickým osobám za účelom: 

     a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie 

     b) pracovnej aktivite 

 

2.  Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu, domu smútku, sociálne zariadenie na futbalovom  

     štadióne, miestnosti v požiarnej zbrojnice za účelom šírenia myšlienok podporujúcich  

     rasizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu. 

 

§ 3 

Určenie poplatkov 

 

1. Poplatok za priestory a zariadenia Kultúrneho domu v Chotči 

2. Poplatok za užívanie domu smútku 

3. Poplatok za zapožičanie kuchynského riadu, stolov a stoličiek 

4. Poplatok za rozhlasovú reláciu 
 

§4 

Sadzobník poplatkov za prenájom obecného majetku 

 

Počas prenájmu obecných priestorov je objednávateľ hmotne zodpovedný za prenajatý 

majetok a prípadne poškodenie priestorov nájomca hradí v plnej výške. 

Používané priestory, ako aj inventár musia byť odovzdané v poriadku a čisté.   

 

 

1)  Poplatok za prenájom kultúrne domu - KSB: 

 

1.1)  PO so sídlom v obci Chotča a FO bývajúca, alebo podnikajúca v obci Chotča  

        za  prenájom KSB zaplatí: 

        a)   na tanečnú zábavu, svadbu alebo inú akciu trvajúcu viac ako 8 hodín  

              poplatok -                                                                                                         40,00 € 

        b)  na pohostenie a iné účely trvajúce kratšie ako 8 hodín sumu -                        18,50 € 



 

 

        c)   na kar sumu -                                                                                                     5,00 €   

 

1.2)    PO so sídlom mimo obce Chotča a FO nebývajúca v obci Chotča za prenájom     

          KSB  zaplatí:  
 
        a)  na tanečnú zábavu, svadbu alebo inú akciu trvajúcu viac ako 8 hodín sumu -    67,00 €   

          b) na pohostenie a iné účely trvajúce kratšie ako 8 hodín sumu -                    33,00 €                                                       

c)  na kar sumu -                                                                                                                15,00 € 

1.3)    K stanoveným poplatkom sa pripočítajú finančné náklady na skutočnú   

          spotrebu plynu.  
 

1.4)    Splatnosť poplatku: v hotovosti do pokladne OcÚ   pri odovzdaní 

          prenajímaných priestorov. 
 

1.5)   Prenajaté priestory po skončení prenájmu  prenajímateľ odovzdá v stave 

          v akom ich prevzal najneskôr dvanásť hodín po skončení akcie.    

          V prípade poškodenia je ten kto mal priestory prenajaté povinný ich opraviť  , alebo  

            ich opravu  uhradiť v plnej výške. 

   

 

2) Poplatky za používanie domu smútku a pohrebné služby 

       Poplatok za uloženie mŕtveho v dome smútku                                                  0,40  €/ hod.  

 

 

 

   3)  Poplatok za zapožičanie kuchynského riadu, stolov a stoličiek 

 

3.1)    PO alebo FO za zapožičanie mimo objektu KSB    

                        1ks stôl jedálenský – poplatok:                                                       0,33 €/deň 

                        1ks stolička -             poplatok:                                                       0,20 €/deň 

      

3.2)    PO so sídlom v obci Chotča a FO bývajúca  v obci Chotča za zapožičanie 

          kuchynského  riadu  zaplatí za jeden kus poplatok                                       0,02 €/ks  
 

3.3)   PO so sídlom mimo obce Chotča a FO nebývajúca  v obci Chotča za zapožičanie  

          kuchynského riadu zaplatí za 1ks poplatok                                                  0,04  €/ks 
 

3.4)  V prípade poškodenia zapožičanej veci je ten kto mal uvedenú vec  

          zapožičanú    povinný     uhradiť  v plnej výške. V prípade rozbitia znehodnotenia, alebo  

         straty   kuchynského riadu je ten kto mal uvedenú vec zapožičanú povinný uhradiť  

          škodu  v  nadobúdacej  cene. 

 

3.5)  Splatnosť poplatku: v hotovosti do pokladne OcÚ   pri odovzdaní prenajímaných   veci. 

 



 

 

 

4)  Poplatok za reláciu v rozhlase: 

 

     Právnická alebo fyzická osoba, ktorá požiada o uverejnenie oznamu, 

 alebo informácie prostredníctvom obecného rozhlasu zaplatí poplatok -                    3,50 €  

Spôsob úhrady:  v hotovosti do  pokladne  pred odvysielaním relácie. 
 

 

5) Záverečné ustanovenia 

5.1)  Ak nebudú miestne poplatky zaplatené ( odvedené) včas, alebo v stanovenej  výške 

        obec  ich vyrubí platobným výmerom a môže zvýšiť včas nezaplatené ( odvedené)  

        poplatky   najviac o 50 %.Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na celé eura smerom hore. 

 

5.2)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje       

        Obecné  zastupiteľstvo v Chotči. 

 

5.3)  Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 26.01.2018 a zvesený  

        16.02.2018 bez pripomienok . 

 

5.4)   Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  

         v Chotči  dňa 23.02.2018 uznesením číslo 231/2018, časť A, ods.2. 

 

5.5)   Toto VZN obce Chotča bolo vyvesené od 26.02.2018 do 14.03.2018. 

 

5.6)  Toto VZN obce Chotča č. 02/2018, ktoré upravuje  o miestne  poplatky za prenájom  

       obecného majetku na   území   obce  Chotča, nadobúda účinnosť 15.dňom od  vyvesenia  

       na úradnej tabuli  t. j. 15.03.2018.   

 

5.7)  Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.02/2013  o miestnych  poplatkoch za  

        prenájom obecného majetku na   území   obce  Chotča 

 

 

 

V obci Chotči, dňa  26.02.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Jozef  Seman 

                                                                                                       starosta obce 


