
Obecné zastupiteľstvo vo Večelkove v súlade s ustanovením § 6 ods. 1  zákona SNR                      

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie 

obce Večelkov toto   

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 3 /2021 

                                    o obecných poplatkoch na území obce Večelkov 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ VZN „) vydané Obecným zastupiteľstvom 

vo Večelkove upravuje výšku a spôsob vyberania poplatkov za služby a úkony pri výkone 

samosprávnych činností, ktoré vykonáva obec Večelkov. Poplatníkom je právnická osoba 

alebo fyzická osoba, ktorá o úkon požiada. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť 

poplatok spoločne a nerozdielne. Poplatky sa platia v eurách, v hotovosti do pokladne 

Obecného úradu Večelkov. 

§ 2 

                                                           Základné ustanovenie 

Obec Večelkov týmto VZN ukladá s účinnosťou od 01.01.2021  obecné poplatky. 

§ 3 

Predmet úpravy VZN 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia sú nasledovné obecné poplatky:  

-       Poplatok za nájom kultúrneho domu,                                                                         

-       Poplatok za nájom verejného priestranstva,                                                                       

-       Poplatok za miestny rozhlas,                                                                                       

-       Poplatok za domu smútku,                                                                                     

-       Nájom za hrobové miesto,                                                                                      

-       Poplatok za vypožičiavanie kuchynského riadu. 

§ 4 

Poplatok za prenájom kultúrneho domu 

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za využívanie časti alebo celého kultúrneho domu na 

účely svadieb, zábav, spoločenských akcií a pod. 

Sadzby poplatkov sú nasledovné: 



a) nájom kultúrneho domu na svadobné účely  ........................................... 40,00  EUR                               

( v tom : veľká a malá sála, kuchynská časť )                                                                                                

b) nájom kultúrneho domu na ostatné akcie – kar, jubileá a pod 

-     veľká sála + malá sála ........................................................................... 20,00  EUR                     

-      klub mládeže ........................................................................................ 10,00  EUR                           

Vo vykurovacom období sa platí:                                                                                                

10,00 EUR / deň  za veľkú sálu     +   5,00 EUR / deň za malú sálu,                                                    

5,00 EUR / deň  za klub mládeže 

Programy organizované obcou  sú bez poplatku.                                                                                 

Organizáciám pôsobiacim v obci na schôdzkovú činnosť sa poskytuje prenájom kultúrneho 

domu zdarma. 

§ 5 

Poplatok za nájom verejného priestranstva 

Za verejné priestranstvo sa určujú nasledovné miesta v obci : pred a za budovou kultúrneho 

domu, pred budovou LUNA HUBA, pri autobusovej zastávke, miestna komunikácia. 

Poplatok platí fyzická i právnická osoba za prenájom verejného priestranstva na účely 

predávania vlastných výrobkov alebo tovaru. Poplatok je vo výške 2,00 EUR/ deň. 

§ 6 

Poplatok za miestny rozhlas 

Poplatok za odvysielanie relácie v miestnom rozhlase sa stanovuje nasledovne: 

a)  vyhlásenie  v MR     ......................................................... 2,00 EUR 

      b)  vyhlásenie + ambulantný predaj do dvoch hodín ...........  3,00 EUR  

Od poplatkov za miestny rozhlas sú oslobodené občania obce a  miestne organizácie s tým, že 

oznam má informačný charakter a  jeden oznam bude odvysielaný maximálne dvakrát. 

§ 7 

Poplatok za domu smútku 

Poplatok za nájom domu smútku je stanovený na 10,00 EUR na  jednu smútočnú udalosť.   

                                                                      § 8 

                                                        Nájom za hrobové miesto 

Sadzba nájmu za jedno hrobové miesto je 10,00 EUR /  na 10 rokov  (1,00 EUR / 1 rok).  



V prípade, že poplatník platí za viac hrobov, je možnosť platenie poplatku vo dvoch častiach     

(najmenej však na 5 rokov).   

 Pri nových hroboch vyberanie nájmu do termínu  31.12.2027.  

§ 9 

Poplatok za vypožičiavanie kuchynského riadu 

Poplatok za vypožičiavanie kuchynského riadu je stanovený nasledovne: 

Lyžice,  vidličky,  nože,  taniere hlboké, plytké,  malé,  taniere pečienkové : oválne, okrúhle,                                                         

poháre,   štamperlíky,   misa na polievku,  misa na kapustu,   naberačky,   košík na chlieb, 

odkvapkávač riadu,  obrus, vázy, popolník  .......................... ............................. 0,05 EUR / ks 

Stôl   ...................................................................................................................   0,20 EUR / ks 

Stolička ...............................................................................................................  0,15 EUR / ks 

§ 10 

Záverečné ustanovenie 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce   

Večelkov dňa  14.12.2020 uznesením číslo 89 . 

2. Zrušuje sa VZN č.2/2017 o obecných poplatkoch na území obce Večelkov schválené na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2017 uznesením číslo 119. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.    

4.  Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli v obci Večelkov od 23.11.2020                               

do 09.12.2020.                                        

 

 

                                                                                                        ....................................... 

                                                                                                        Tibor Kovács, starosta obce               

 

 

 

 



 


