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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 Vinodol 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.  5/2015 

o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného  

majetku obce Vinodol 

 

§ 1 
 

Predmet a pôsobnosť 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinodol. (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 pomocného futbalového, viacúčelového a 

multifunkčného ihriska, 

c) Krátkodobý prenájom plošiny, drvičky konárov a dvojnápravového prívesného 

vozíka 

 

§ 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  a iných akcií: 

 za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples 100,00 €/1 

akciu 

 za krátkodobý prenájom sály na svadby v piatok a v nedeľu 10,00 €/deň 

 za krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy a svadby bez využitia služieb 

kuchyne 200,00 €/deň  

 za krátkodobý prenájom sály na predajnú akciu a iné okrem uvedených 7,00 

€/hod  

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

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

 za krátkodobý prenájom servisu, stolov, stoličiek sa poplatok nevyberá. 

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

v plnej výške. 

 

 

§ 3 
 

Krátkodobý prenájom pomocného futbalového, viacúčelového  

a multifunkčného ihriska 
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1. Úhradu za krátkodobý prenájom pomocného futbalového, viacúčelového a 

multifunkčného ihriska platia fyzické a právnické osoby ako aj organizácie.  

2. Úhradu za krátkodobý prenájom pomocného futbalového, viacúčelového 

a multifunkčného ihriska na športové akcie a kultúrne podujatia: 

 za krátkodobý prenájom pomocného futbalového, viacúčelového 

a multifunkčného ihriska na športové a kultúrne akcie 2,00 €/hodina  

 za krátkodobý prenájom pomocného futbalového ihriska pre kolotoče 500,-€/7 

dní 

3. Úhrada sa platí pred krátkodobým prenájmom.  V prípade, že krátkodobý prenájom 

presiahne uhradenú dobu nájmu, rozdiel bude doúčtovaný a uhradený po skončení akcie. 

 

 

§ 4 
 

Krátkodobý prenájom plošiny a drvičky konárov  

a dvojnápravového prívesného vozíka 

 

1. Úhrada za krátkodobý prenájom plošiny a drvičky konárov platia fyzické a právnické  

    osoby ako aj organizácie. 

   za krátkodobý prenájom plošiny bez obsluhy 8,00 €/ hod. 

   za krátkodobý prenájom plošiny s obsluhou  13,00 €/ hod. 

   za krátkodobý prenájom drvičky konárov 2,00 €/hod  

   za krátkodobý prenájom dvojnápravového prívesného vozíka 3,00 €/hod 

2. Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, poškodený alebo pokazený majetok je nájomca  

    povinný opraviť na svoje náklady. V krátkodobom prenájme nie sú zahrnuté pohonné    

    hmoty, ktoré si zabezpečí prenajímateľ na vlastné náklady sám. 

 

§ 7 
 

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 vo Vinodole 

dňa 21.8.2015, uznesením č. 79/2015 

3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Vinodol nadobúda účinnosť  dňa 9.9.2015. 

 

 

 

Vo Vinodole dňa 5.8.2015 

 

 

Návrh vyvesený: 5.8.2015 

Návrh zvesený: 20.8.2015                                                               Peter Straňák 

                                                                                                          starosta obce 

 

VZN vyvesené:  25.8.2015 

VZN zvesené:  
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