
NÁVRH
VZN nadobúda účinnosť dňa:  

Obecné  zastupiteľstvo  v Zemianskom  Vrbovku  v zmysle  §  6  odseku  1  zákona  SNR  č.  
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  pre  poskytovanie  služieb spojených s prenájmom hnuteľného 
a nehnuteľného majetku obce Zemiansky Vrbovok, inventáru a služieb poskytovaných obcou   v y d  
á v a   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. 2/2019

o poskytovaní služieb.

I. Časť
Predmet nájmu

Obec Zemiansky Vrbovok prenajíma fyzickým a právnickým osobám svoj nehnuteľný majetok na 
čas potrebný s udalosťou, ktorej sa dotýka.

Predmet nájmu je:

Nehnuteľný majetok obce:
-kultúrny dom
spoločenské akcie, ktoré trvajú jeden deň /kary, prednášky/ - do 5 hodín 10 € 
spoločenské akcie, ktoré trvajú deň a noc / svadby, zábavy/  - nad 5 hodín  20 €

 
Pre fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Zemiansky Vrbovok a právnické osoby sa 
základná sadzba zvyšuje o 100%

Hnuteľný majetok obce a inventár:

1/ stoly         -     1,00€/kus a deň   
2/ stoličky   -      0,50 €/kus a deň  
3. lavice    -        1,00€/kus a deň  

Pre fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Zemiansky Vrbovok a právnické osoby sa 
základná sadzba zvyšuje o 100%.

Prenajímateľ  je  povinný  prenajatý  HIM  a inventár  odovzdať  v pôvodnom  stave,  /v  akom  ho 
prevzal / ihneď po uplynutí dohodnutej lehoty – priestory musia byť upratané, podlaha v kultúrnom 
dome umytá.



Prenajímateľ je povinný poplatok za služby spojené s prenájmom HIM a inventáru uhradiť ihneď 
pri odovzdaní do pokladne obce.

II. Časť
Služby poskytované obcou

Zásobovanie fyzických a právnických osôb pitnou vodou z obecného vodovodu – každý odberateľ 
napojený na verejný vodovod je povinný uhradiť danú sumu za vodu v roku po roku vyúčtovania. 
Cena za 1 m3 je 0,80 €. 
Cenu je možné uhradiť v splátkových termínoch, a to tak, že 

prvá splátka je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
druhá splátka je splatná k 30.6. v roku po roku vyúčtovania.
tretia splátka je splatná k 30.9. v roku po roku vyúčtovania.

III. Časť
Záverečné ustanovenia

Správcom poplatkov za služby poskytované obcou Zemiansky Vrbovok je obec Zemiansky 
Vrbovok.
Na   tomto  všeobecne  záväznom  nariadení  obce  Zemiansky  Vrbovok  sa  uznieslo  Obecné 
zastupiteľstvo v Zemianskom Vrbovku  dňa  12.1.2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 28.1.2019

V Zemianskom Vrbovku dňa 12.1.2019
Schválené: 12.1.2019
Vyvesené: 13.1.2019 

                      Jana Horečná Budinská
                                                                                                                     starostka obce


