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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svederník č. 3/2022 

o ostatných poplatkoch za služby a  prenájmy obecného majetku obce 

Svederník. 

Obec Svederník na základe ustanovenia § 6 ods.1 Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie : 

§1  

Úvodné ustanovenia 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej iba VZN) je stanoviť poplatky 

za služby, ktoré obec poskytuje a ktoré nie sú uvedené v iných právnych predpisoch 

a poplatky za prenájom obecného majetku. 

2. Obec Svederník je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony a služby v súlade 

s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

3. Toto VZN neupravuje správne poplatky, ktoré upravuje osobitný zákon č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

§2 

Poplatník a poplatková povinnosť 

1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť bola spoplatňovaná služba 

alebo prenájom poskytnutý. Ak je poplatníkov v jednej veci, resp. jednej žiadosti viacero, sú 

povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.  

2. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu, žiadosti na vykonanie úkonu, uzatvorením 

zmluvy o nájme alebo vykonaním služby orgánom samosprávy t.j. obcou Svederník. 

3. Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez výzvy a sú splatné ihneď po poskytnutí požadovanej 

služby, prenájmu  pričom je v právomoci Obce vybrať za službu zálohu už pred jej poskytnutím, 

najmä u služieb charakteru zapožičania, prenájmu a pod. 

4. Poplatky sa platia v hotovosti  do pokladnice obecného úradu, resp. určenému správcovi objektu,    

poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Pri platení poplatku v hotovosti do pokladne 

Obecného úradu alebo správcovi objektu vydá zamestnanec, resp. správca objektu potvrdenie 

o zaplatení poplatku. 

5. Predmetné poplatky sú príjmom obce. 

6. Poplatník je povinný všetky prenajaté priestory, resp. vypožičané zariadenia vrátiť 

v nepoškodenom stave. V opačnom prípade je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške.  

§3 

Výška poplatkov 

1. Výška poplatkov za jednotlivé služby a prenájmy sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú časť tohto VZN. 

2. Od poplatkov sú oslobodené všetky akcie, podujatia organizované obcou Svederník a 

organizáciami zriadenými obcou Svederník.  

3. Od poplatkov sú oslobodené aj fyzické a právnické osoby, ktoré sú uvedené pri jednotlivých 

druhoch poplatkov v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohoto VZN.  

4. V opodstatnených prípadoch môže starosta obce znížiť, zvýšiť resp. odpustiť poplatok uvedený 

v prílohe č. 1 tohto VZN. 



§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. O poskytnutí iných služieb a prenájmoch  neuvedených v tomto VZN rozhoduje starosta obce. 

2. Týmto VZN sa ruší v plnom rozsahu sadzobník obce Svederník na spoplatnenie úkonov 

poskytovania informácií zo dňa 30.11.2011. 

3. Toto VZN nahradzuje všetky poplatky za služby a prenájmy uvedené v iných platných VZN 

a uznesenia OZ schválených obcou Svederník. Ostatné body týchto VZN zostávajú v platnosti. 

4. Toto VZN o ostatných poplatkoch za služby a prenájmy obecného majetku obce Svederník bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom vo Svederníku dňa 14.12.2022 uznesením č.    a       

nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Roman Lisický v.r. 

                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Svederník č.  /2022 o ostatných 

poplatkoch za služby a  prenájmy obecného majetku obce Svederník. 
 

A. Poplatky za služby Obecného úradu 

 

1. Za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase: 

 Fyzické osoby: 

 V priebehu pracovnej doby OÚ .................................. 6 € 

 Mimo pracovnej doby OÚ .......................................... 10 € 

 Spracovanie oznámenia .............................................. 1 € 

 Právnické osoby: 

 V priebehu pracovnej doby OÚ ................................. 10 €  

 Mimo pracovnej doby OÚ ......................................... 15 € 

 Spracovanie oznámenia ............................................. 2 €     

2. Kopírovanie a tlačenie dokumentov 

 Formát A4 jednostranne ............................................ 0,10 €/strana 

 Formát A4 obojstranne .............................................. 0,15 €/strana 

 Formát A3 jednostranne .............................................  0,15 €/strana 

 Formát A3 obojstranne ............................................... 0,20 €/strana 

3. Poplatky za vydanie potvrdenia, ktorého výška nie je uvedená v Zákone č. 145/1995 Z.z. 

v znení neskorších predpisov a doplnkov 

 Fyzická osoba ............................................................. 0 € 

 Právnická osoba ......................................................... 2 € 

4. Poplatky za osvedčenie: 

 Poplatok za zviazanie dokumentu trikolórov ............. 1 €   

5. Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám  –  úhrada všetkých priamych nákladov /nosič, poštovné atď./ za dodanie 

informácie v aktuálnych cenách 

6. Poplatok za zapožičanie  

 

B. Poplatky za použitie priestorov KD Svederník 

 

1. Svadby, oslavy, kultúrne podujatia a pod.: 

 Občania s trvalým pobytom v obci ............................ 100 € /akcia + energie 

 Ostatní a právnické osoby .......................................... 150 € /akcia + energie 

2. Cvičenia, športová činnosť, školenia a pod.: 

 Občania s trvalým pobytom v obci ............................    5 € / 1 hod.+energie 

 Ostatní a právnické osoby .......................................... 10 € / 1hod + energie 

3. Kar: 

 Zosnulí s trvalým pobytom v obci .............................   0 € / kar + energie 

 Ostatní ....................................................................... 50 € /kar + energie 

4. Kuchynka ..................................................................................... 10 € akcia    

5. Upratanie prenajatých priestorov .................................................    30 €  

 

Poplatok za upratanie sa účtuje iba v prípade vrátenia neuprataných priestorov. 



C. Poplatok za použitie priestorov spoločenskej miestnosti v Marčeku 
 

1. Svadby, oslavy, kultúrne podujatia: 

 Občania s trvalým pobytom v obci ............................. 50 € / akcia + energie 

 Ostatní a právnické osoby ........................................... 70 € / akcia + energie 

2. Školenie, porada a pod.: 

 Občania s trvalým pobytom v obci ............................. 5 € / 1 hod.+ energie 

 Ostatní a právnické osoby ........................................... 10 € / 1 hod.+ energie 

3. Kar: 

 Zosnulí s trvalým pobytom v obci .............................  0 € / kar + energie 

 Ostatní ....................................................................... 30 € /kar + energie 

4. Upratanie prenajatých priestorov .................................................   10 €  

 

Poplatok za upratanie sa účtuje iba v prípade vrátenia neuprataných priestorov. 

 

 

D. Poplatky za použitie inventáru obecného úradu 
 

1. Zapožičanie obrusov .................................................................... 0,5 € / kus + pranie  

2. Zapožičanie jedálenských stolov ...................................................  4 € / kus  

3. Zapožičanie stoličiek ................................................................... 0,50 € / kus  

4. Prenájom stola záhradnej súpravy ............................................... 3 € / kus  

5. Prenájom lavice  záhradnej súpravy ............................................ 0,5 € / kus  

6. Prenájom lavice  záhradnej súpravy ............................................ 0,5 € / kus  

7. Zapožičanie miešačky na betón ................................................... 10 € / deň 

8. Zapožičanie elektrocentrály ........................................................ 10 € / deň + palivo 

9. Valník IVECO (vrátane vodiča) ..............................................  1 € / km + 5€ hod. 

10. Požičanie riadu komplet (plytký tanier, hlboký tanier, príbor): 

 do 30 ks ............................................................................ 10 € / komplet 

 od 30-60 ks ...................................................................... 15 € / komplet 

 viac ako 60 ks .................................................................. 20 €/ komplet 

      Výpožičná doba položiek 1-6 je max 3 dni. Potom sa poplatok opakovane platí.  

  Zapožičanie je možné len pre občanov obce a podnikateľské subjekty so sídlom v obci a len na    

  území obce Svederník. Dopravu si zabezpečuje nájomca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Poplatok za použitie športového areálu 
 

 Multifunkčné ihrisko 

 

1. Futbal, volejbal, hokejbal 

 Občania obce s trvalým pobytom v obci .............................. 10 € / hod. 

 Ostatní ................................................................................... 20 € / hod. 

 Celodenný prenájom MI ........................................................   200 € /deň 

Poplatok za použitie osvetlenia .....................................................      5 €/ hod. 

Skupina s viac ako 4 účastníkmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Svederník sa považuje 

za cudziu  a podľa toho bude aj účtovaný poplatok (t.j. 20 € za hod.). 

    Poplatok sa účtuje vždy za každú aj začatú pol hodinu. 

 

 Futbalové  ihrisko  

 

1. Ihrisko ............................................................................................. 50 € / hod. 

 

Prenajaté priestory je nájomca povinný ihneď po skončení prenájmu upratať. V opačnom prípade 

bude účtovaná sankcia 20€. 

 

 

F. Cenník cintorínskych služieb 

 

1. Prenájom nájomného miesta za užívanie práva k hrobu na dobu 10 rokov 

 Jedno hrobové miesto ................................................. 10 €    

 Dve hrobové miesta .................................................... 20 €   

 Urna ............................................................................ 5 €   

2. Sadzby za nájmy uvedené v bode 2 sa zvyšujú o 100 % 

 Ak zomrelý nemal trvalý pobyt v obci 

 Pri opätovnom predĺžení nájmu hrobového miesta zomrelý nebol občanom 

obce a ani nájomca nemá trvalý pobyt v obci 

 V prenajatom hrobovom mieste nie je nikto pochovaný. 

Od cintorínskych poplatkov sú oslobodené hroby pochovaných významných osobností 

spoločenského a kultúrneho života, o ktorých tak rozhodlo obecné zastupiteľstvo a ľudia, ktorí 

darovali pozemky pre účely rozšírenia cintorínov. 

 

 

 

 

 

 



 

 

G. Poplatky za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách – rozkopové 

povolenie miestnej komunikácie. 

 

1. Poplatok za zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií ..... 99,50 € 

2. Za uzávierku miestnej komunikácie ............................................. 66 € 

 

O zníženej výške správneho poplatku za vydanie rozkopového povolenia miestnej 

komunikácie, chodníka, parkoviska atď. môže rozhodnúť starosta obce podľa stavu 

komunikácie a veľkosti zásahu.         

 

 

 

 

 

 

 

            Mgr. Roman Lisický v.r. 

                                                                                                starosta obce 

 


