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                                                                      NÁVRH 
Obecné zastupiteľstvo v Sape na základe §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto 
 
 

Všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2022  
o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby 

 
ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

§ 1 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov 
 za služby v obci. 
 
2. Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie, 
 alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 
 
3. Poplatky sa platia prevodom na účet v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou, alebo 
 v hotovosti do poklade obce. 
 
4. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú zaplatené pri podaní a sú príjmom obce. Pri zaplatení    
 poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka obce potvrdenie o zaplatení poplatku.   
 

ČASŤ DRUHÁ 
SPRÁVA POPLATKOV 

 
§ 2 

 
Správu poplatkov za služby v katastrálnom území Sap vykonáva Obecný úrad Sap. 
 
 

ČASŤ TRETIA 
DRUH POPLATKU 

 
§ 3 

 
 V obci Sap sa budú vyberať tieto poplatky za služby: 
 
 a) nájom nehnuteľností majetku obce, 
 b) oznamy v miestnom rozhlase 
 d) poplatky za prenájom hnuteľného majetku obce (za požičanie) 
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ČASŤ ŠTVRTÁ 
VYŠKA POPLATKU A SPLATNOSŤ 

 
§ 4 

 
1. Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým aj právnickým osobám za účelom: 
 a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava a plesy usporiadané organizáciami 
                 pôsobiacimi na území obce Sap) 
 b) komerčného využitia (ples, zábava, diskotéka), 
 c) pracovnej akcie (schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.), 
 d) prezentačnej akcie (prezentácia podnikateľa, produktov a pod.), 
 e) predajnej akcie. 
 
2. Obec neposkytuje možnosť nájmu kultúrneho domu za účelom šírenia myšlienok 
 podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu. 
 
3. Záujem o prenájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na 
 obecnom úrade, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu. 
 
 
 a) sadzba poplatkov za prenájom kultúrneho domu: 
 
 Za usporiadanie spoločenskej alebo kultúrnej akcie  
 
  

Názov Poplatok Kaucia 
Letné obdobie 

Máj - september 
Zimné obdobie 
Október - apríl 

a) Prenájom – veľká sála 
v kultúrnom dome 

170 € 250 € 50 €/akcia 

b) Prenájom – malá sála 
v kultúrnom dome 

70 € 100 € 50 €/akcia 

Pre obyvateľov obce    
a) Prenájom – veľká sála 

v kultúrnom dome 
50 € 80 € 50 €/akcia 

b) Prenájom – malá sála 
v kultúrnom dome 

30 € 50 € 50 €/akcia 

 
 Oslobodené od poplatku sú organizácie a osoby, ktoré sa stretávajú za účelom prípravy 

             kultúrneho podujatia (napr. divadelné predstavenie) pre obec alebo pri príprave                   
  prezentácie a pomoci obci. 
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 Oslobodené od poplatku sú všetky miestne organizácie, všetky školské akcie, osvetové 
prednášky a smútočný kar. 

 
 Oslobodený od poplatku je obecný úrad a akcie ním organizované, verejné zasadnutia 

obecného    zhromaždenia, zasadnutia komisií. 
 

 
 Pri prenájme priestorov kultúrneho domu, počas volebnej kampane politických strán,    

o oslobodenie od poplatku rozhoduje štatutár obce. 
 

 Škody vzniknuté počas prenájmu alebo užívania KD hradí nájomca v plnej výške. 
 

 
V cene prenájmu je zarátaný: 

 v letnom období prenájom za priestor vrátane spotreby elektriny, vodného, vývozu     
smetí, dezinfekcia priestorov   

 v zimnom období kúrenie, prenájom za priestor vrátane spotreby elektriny,  vodného, 
vývozu  smetí, dezinfekcia priestorov  
 

V cene prenájmu nie je zarátaný používanie kuchyni  vrátane umývania riadu. 
 

 
 

 
 b) oznamy v miestnom rozhlase: 
 
 
Poplatky za oznamy: 

 
Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase: 

 
- Oznamy o ambulantnom predaji, o akciách miestnych podnikov, o športových 

a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných obcou. 
- Oznamy vo verejnom záujme – vrátane smútočných oznámení a blahoželaní. 
- Za jedno zverejnenie oznamu vo verejnom rozhlase zaplatí fyzická alebo právnická 

osoba 5,00 €. Hlásenie je potrebné objednať a zaplatiť vopred.  
- 2 oznamy ročne sú bezplatne pre obyvateľov obce 
- Organizácie pôsobiace v obci majú hlásenie v obecnom rozhlase zdarma. 
- Smútočné oznamy sú bezplatné. 

 
Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase počas pracovnej doby 
zamestnancov obecného úradu. 
 
Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie. 
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ČASŤ PIATA 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1.  VZN č. 3/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Sap dňa 25.11.2022 
 
 

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa .............. uznesením                      
č. ................................ a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli obce.  
 

3. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce aj na webovom sídle Obce Sap 
dňa...................... 

 
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2015 o službách 

poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v Obci Sap 
 

 
V Sape, dňa 25.11.2022 

 Ing. František Miklós  
                     starosta obce 
 
 

Zverejnené: 25.11.2022 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 3/2022 do 12.12.2022 
Doručené pripomienky:   
Zvesené pred schvaľovaním:   
 
 
 


