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     NÁVRH 

 

 
Obecné zastupiteľstvo na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva  pre územie obce Malá Čierna   
 

      

      

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E    

č.4/2022 

o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného  

majetku obce Malá Čierna 

 

 
 

§ 1 

 

Predmet a pôsobnosť 

 

 

     Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Malá Čierna (ďalej len „nariadenie“) stanovuje 

výšku úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce za 

krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu, 

 

 

 

 

§ 2 

 

Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu 
 

1. Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu platia fyzické 

a právnické osoby ako aj organizácie.  

2. Úhrady za krátkodobý prenájom priestorov pri usporiadaní diskoték, tanečných zábav, 

plesov, svadieb, rodinných osláv, predajných akcií, karov a iných akcií: 

 za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples, svadbu 

vrátane kuchyne 60 €/deň (vykurovacie obdobie) 

 za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples, svadbu 

vrátane kuchyne 40,00  €/deň (nevykurovacie obdobie) 

 za krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy, vrátane kuchyne 60,00 €/deň 

(vykurovacie obdobie) 

 za krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy, vrátane kuchyne 40,00. €/deň 

(nevykurovacie obdobie) 

 za krátkodobý prenájom sály na predajnú akciu bez kuchyne 30,00 €/deň 

(vykurovacie obdobie) 
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 za krátkodobý prenájom sály na predajnú akciu bez kuchyne 30,00 €/deň 

(nevykurovacie obdobie) 

 za krátkodobý prenájom sály na kar, vrátane kuchyne 0,00 €/deň (vykurovacie 

obdobie) 

 za krátkodobý prenájom sály na kar, vrátane kuchyne 0,00 €/deň 

(nevykurovacie obdobie) 

 za krátkodobý prenájom kuchyne bez sály na jednorazovú akciu 10,00 €/deň 

 (schôdze spoločenstiev, VZ a iné) 

_ 

 

3. Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, za poškodený alebo rozbitý inventár je úhrada 

v plnej výške. 

 

 

 

§ 3 

 

Iné poplatky  
 

  

1. Úhradu za vyhlásenie v miestnom rozhlase: 

 za  vyhlásenie v miestnom rozhlase:  5,00 € 

 

§ 4 

 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 stráca účinnosť 31.12.2021 

2. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za 

krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vykonáva hlavný 

kontrolór obce.  

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malej 

Čiernej  dňa 10.12.2021 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022. 

 

 

V Malá Čierna 10.12.2021 

 

Vyvesené dňa 10.10.2021     Zvesené : 31.12.2021  

                                                        

 

                                                                                                                  podpis 

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

                                                                                                           Jaroslav Koleda 


