
1 

 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y d á v a pre územie obce Štítnik toto  

 

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.  4/2019 

o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného  

majetku obce Štítnik 

    

§ 1 
 

Predmet a pôsobnosť 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štítnik (ďalej len „nariadenie“) stanovuje výšku 

úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce: 

a) Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu, 

b) Krátkodobý prenájom trávnatého ihriska, 

c) Krátkodobý prenájom posilňovne, 

 

§ 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 162,00 €/deň (vykurovacie obdobie) 

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

vrátane kuchyne 86,00 €/deň (nevykurovacie obdobie) 

 za krátkodobý prenájom sály bez kuchyne 132,00 €/deň (vykurovacie 

obdobie) 

 za krátkodobý prenájom sály bez kuchyne 66,00 €/deň (nevykurovacie 

obdobie) 

3. Úhrady za krátkodobý prenájom inventáru pri usporiadaní diskoték, tanečných zábav, 

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

 za krátkodobý prenájom stolov  0,50 €/kus 

 za krátkodobý prenájom stoličiek 0,50 €/kus/čalúnená, 0,30 

€/kus/nečalúnená 

 rozpis ostatného inventáru tvorí prílohu č. 1 

4. Úhrada sa platí pri podpise zmluvy o krátkodobom prenájme priestorov kultúrneho domu, 

ktorá sa uzatvára pred konaním akcie. Za poškodené alebo rozbité stoly a stoličky je 

úhrada v plnej výške. Taktiež poškodenie ostatného vybavenia sa hradí v plnej výške. 
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§ 3 
 

Krátkodobý prenájom trávnatého ihriska 

 

1. Úhradu za krátkodobý prenájom trávnatého ihriska platia fyzické a právnické osoby ako aj 

organizácie.  

2. Úhradu za krátkodobý prenájom trávnatého ihriska na športové akcie, kultúrne podujatia: 

 za krátkodobý prenájom trávnatého ihriska na športové akcie 2,00 €/hodina  

 za krátkodobý prenájom trávnatého ihriska na kultúrne akcie 5,00 €/hodina 

3. Úhrada sa platí pred krátkodobým prenájmom.  

 

§ 4 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

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

krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vykonáva hlavný 

kontrolór obce.  

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Štítniku dňa 

13.06.2019 , uznesením č. 92/2019 

3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Štítnik nadobúda účinnosť  05.07.2019 

 

V Štítniku, dňa 20.06.2019 

 

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

                                                                                                                       meno, priezvisko a podpis starostu 

 

 

                                                                                                                

Vyvesené:   dňa 20.06.2019 

 

 

VZN je účinné 05.07.2019 
 


