
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerská Ves 

o nedaňových príjmoch obce 
 

č. 3/2017 
  

Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Ves vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovení 

§ 4, § 6, § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

a ustanovení, sa uznieslo na tomto 

 

všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje všetky druhy nedaňových 

príjmov obce, ktoré nie sú predmetom úprav iných všeobecne záväzných nariadení obce Gemerská Ves 

a zákonov platných v SR. Najmä zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.  

 

§ 2 

Nedaňové príjmy 

 

1)   Za nedaňové príjmy sa považujú také príjmy obce, ktoré nie sú predmetom obsahu iných 

všeobecne záväzných nariadení obce Gemerská Ves, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch a ďalších právnych noriem a predpisov platných v SR.  

 

2)  Obec Gemerská Ves poskytuje pre širokú verejnosť služby a úkony, za ktoré účtuje poplatok vo 

forme nedaňového príjmu. Cieľom výberu týchto poplatkov za určitý úkon alebo službu pre širokú 

verejnosť v obci Gemerská Ves,  je okrem poskytnutia úkonu alebo služby verejnosti aj pokrytie 

nákladov za daný úkon alebo službu.  

 

3)   Poplatok za úkon alebo službu vo forme nedaňového príjmu, je príjmom obecného rozpočtu obce 

Gemerská Ves. 

 

4)  Položky, ktoré sú predmetom úpravy tohto nariadenia sú uvedené v § 3 tohto nariadenia. Doplnenie 

položiek nedaňových príjmov je možné vykonať po prerokovaní obecným zastupiteľstvom obce 

Gemerská Ves, a to vo forme dodatku alebo schválenia nového nariadenia.   

 

§ 3 

Poplatky za úkony a služby  

 

1)  Obec vyberá poplatok v nižšie uvedenej výške za nasledovné úkony a služby: 

 

a)  vyhlásenie v miestnom rozhlase              2,00 €/ vyhlásenie 

b)  prenájom veľkej sály kultúrneho domu 1 hod. (v rámci jedného dňa)                    3,32 € 

c)  prenájom vestibulu kultúrneho domu 1 hod. (v rámci jedného dňa)           3,32 € 

d)  prenájom zasadacej miestnosti 1 hod.                                          3,32 €  

e)  prenájom veľkej sály na zábavu, diskotéku                 85,00 € 

f)  prenájom veľkej sály – svadba                                          100,00 €  

g)  prenájom veľkej sály – súkromné akcie                  50,00 € 

h)  prenájom vestibulu – súkromné akcie                    30,00 € 

i)  zapožičanie stolov 1 ks/deň                                    0,33 € 

j)  zapožičanie stoličiek 1 ks/deň                       0,17 € 

-   zapožičanie pohárov 260 ml. na víno                0,05 €/1ks 

-  zapožičanie pohárov 300 ml. na limonádu              0,05 €/1ks  

-    zapožičanie pohárov 60 ml. na šampanské              0,03 €/1ks 

-  zapožičanie – tanier hlboký                                                      0,08 €/ 1 ks 



       -    zapožičanie – tanier  plytký                                                      0,08 €/ 1 ks 

-   zapožičanie – tanier dezertný                                                      0,05 €/ 1 ks 

-   zapožičanie – lyžica príborová              0,05 €/1 ks 

-   zapožičanie – vidlička príborová                         0,05 €/1 ks 

-   zapožičanie – nôž príborový              0,05 €/1 ks 

-   zapožičanie – lyžička dezertná              0,03 €/1ks 

-   zapožičanie – krčah               0,33 €/1 ks 

-   zapožičanie – košík na chlieb              0,10 €/1 ks 

-   zapožičanie – soľnička               0,03 €/1 ks 

-   zapožičanie – termoska               0,50 €/1 ks 

-   zapožičanie – šálka na kávu s podšálkou                         0,10 €/1 ks 

-   zapožičanie – odkvapkávaš riadu             0,33 €/1 ks 

-   zapožičanie – polievková misa              0,33 €/1 ks 

-   zapožičanie – naberačka               0,10 €/1 ks 

 

 

k)  prenájom KUKA nádoby (objem 120l ) na 3 roky                         8,00 €/rok 

l)  administratívny úkon, ktorý nie je uvedený v zákone č 145/1995 Z. z.  

o správnych poplatkoch                  6,50 €/úkon 

m) kopírovacie práce            0,10€/strana 

n)  kopírovacie práce súvisiace s informáciami cez web - katasterportál  

    a aplikáciou Národného informačného strediska SR 

o) používanie faxu            1,00 €/strana 

p) používanie telefónu           0,50 € 

 

2)  V období od 15.10 do 15.4. daného roku sa poplatky uvedené v § 3, bod 1, písm. b), c), d), e), f), g) 

,h), zvyšuje o 16,60 € z dôvodu vyšších nákladov v čase vykurovacej sezóny. 

3)  V prípade zápožičky vecí uvedených v § 3, bod 1, písm. i),  j), až po písmeno k) , poplatky sú 

zvýšené pre cudzích obyvateľov, ktorý nemajú trvalý pobyt v obci o 50 %. 

 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenie  

 

1) Fyzické osoby, právnické osoby, organizácie, záujmové združenia a spolky, ktoré si budú 

prenajímať priestory uvedené v § 3, bod. 1 sú povinní odovzdať prenajaté priestory upratané 

a v stave v akom ich prevzali. 

2) Zapožičané vecí uvedených v § 3, bod 1, písm. i) - n) sa prenajímateľ zaväzuje vrátiť 

v nepoškodenom stave a vyčistené. 

3) Akúkoľvek stratu, poškodenie alebo scudzenie predmetu, príp. zariadenia alebo veci v prenajatých 

priestoroch znáša v čase prenájmu alebo zapožičania osoba, ktorá si predmet nájmu prenajala alebo 

vec zapožičala.   

4)  V prípade prenájmu je nájomca povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 50,00 Eur. Zábezpeka 

sa použije na úhradu nákladov v prípade poškodenia veci alebo zariadenia v prenajatých 

priestoroch. V prípade nedostatočného upratania prenajatých priestorov sa suma použije na úhradu 

nákladov spojených s uprataním prenajatých priestorov.  

5)  Ak suma zábezpeky v uvedenej výške 50,00 Eur postačovať nebude, je nájomca povinný rozdiel 

obci Gemerská Ves uhradiť, v prípade zostatku sumy po zaplatení za poškodenú vec, zariadenie, 

alebo prenajatý priestor obec vráti nájomcovi zostatok sumy.  

6)  O prenajatí priestoru prenajímateľom nájomcovi, sa uskutoční skrátený písomný záznam, ktorý 

tvorí prílohu tohoto všeobecne záväzného nariadenia. 

7)  V prípade prenajatia priestoru, alebo zapožičania veci uvedenej v tomto všeobecne záväznom 

nariadení je každý povinný prenajatý priestor uviesť do pôvodného stavu a vec vrátiť v stave 

v akom bola zapožičaná v lehote do troch kalendárnych dní.  

 

 

 

 

 



§ 5 

Záverečné ustanovenie  

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Ves 

na svojom zasadnutí dňa 9.10.2017 uznesením č. 41/2017 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.11.2017 

 

 

V Gemerská Ves, dňa 24.07.2017 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                  Monika Lévaiová 

              starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

k VZN č. 3/2017 
 

 

Protokol o prebratí a odovzdaní prenajatých priestorov 

 

 

Doba nájmu: .................................................................................... (uviesť čas a dátum odkedy - dokedy) 

  

Predmet nájmu:  ............................................................................................(zasadačka, sála KD, PZ atď.)  

 

 

/Odovzdanie do nájmu/ 

Priestory prevzal dňa: ..................... nájomca: .............................................. podpis: ..................................  

 

Prevzaté doplnkové zariadenie, servis:  

 

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

  

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

 

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

 

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

 

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

 

Zoznam závad:  ........................................................................................................................................... 

 

Priestory odovzdal dňa: .................. zamestnanec OcÚ: ...................................... podpis...........................,  

ktorý svojim podpisom potvrdzuje prevzatie kaucie vo výške 50,00 Eur). 

 

 

/Prevzatie z nájmu/  

Priestory odovzdal dňa: ..................... nájomca: ........................................... podpis: ..................................  

 

Odovzdané doplnkové zariadenie, servis: 

 

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

  

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

 

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

 

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

 

...............................................  v počte ks ..........,  ...............................................  v počte ks .........., 

 

Zoznam závad:  ........................................................................................................................................... 

 

Priestory prevzal dňa: .................. zamestnanec OcÚ: ......................................... podpis...........................,  

 

 

Prevzatie kaucie vo výške: .......... Eur. Meno a podpis ................................................................................ 

 

Strhnutá suma  vo výške: ......... Eur za ................................................................................................  

 

 


