
CENNÍK
 za poskytované služby obcou a  za prenájom obecného majetku 

Obecné zastupiteľstvo obce Zemiansky Vrbovok

s a   u z n i e s l o   n a   t o m t o
c e n n í k u :

(1) Tento  cenník  upravuje  a bližšie  vymedzuje  ceny  za  úkony  a za  služby  vykonávané  obcou
Zemiansky Vrbovok  a za prenájom obecného majetku. 

(2) Obec  Zemiansky  Vrbovok  je  oprávnená  stanoviť  ceny  za  úkony  a služby  v súlade
s ustanovením  §  4  ods.  1  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších
predpisov.

(3) Obec Zemiansky Vrbovok stanovuje ceny:
a) za prenájom kultúrneho domu,
b) za prenájom zariadenia, strojov a náradia,
c) za vyhlásenie v miestnom rozhlase,
d) za vodu. 

A) Prenájom kultúrneho domu

(1) Obec Zemiansky Vrbovok poskytuje službu v podobe prenájmu kultúrneho domu fyzickým aj
právnickým osobám.

(2) Prenájom sa bude evidovať v knihe objednávok, kde sa každá požiadavka zaeviduje s údajmi:
Poradové číslo objednávky, meno a priezvisko objednávateľa, dátum rezervácie, čas od - do, typ
akcie, počet osôb, sadzba, záloha, vyúčtovanie, poznámka o ukončení.

(3) Poplatok za prenájom  kultúrneho domu:
a) Spoločenské akcie, ktoré trvajú jeden deň (napr. kary, prednášky, školenia atď.)

  do 5 hodín 10,00 €
b) Spoločenské akcie, ktoré trvajú deň a noc (svadby, uzavretá spoločnosť, tanečné zábavy

atď.)  
 nad 5 hodín 20,00 €

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

B) Prenájom zariadenia, strojov a náradia

(1) Obec  Zemiansky  Vrbovok  za  prenájom  (požičanie)  zariadenia  vyberá  nasledovné  sadzby
poplatkov:

a) Nájom zariadenia fyzickými osobami prihlásenými v obci na trvalý pobyt:
 stôl 1,00 €/ kus a deň
 stoličky 0,50 €/ kus a deň
 lavice 1,00 €/ kus a deň
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(2) Obec Zemiansky Vrbovok za prenájom (požičanie) strojov a náradia vyberá nasledovné sadzby
poplatkov:

a) stroje a náradia (napr. kosačka, kovinorez) 3,00 €/ do 24 hod.

(3) Prenajímateľ je povinný prenajímaný predmet odovzdať v pôvodnom stave, v taktom akom ho
prevzal,  ihneď  po  uplynutí  dohodnutej  lehoty  –  priestory  musia  byť  upratané,  smeti
vyseparované a vyhodené, podlaha v kultúrnom dome umytá. 

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

(5) Pri mechanickom poškodení je za škodu v plnej výške zodpovedný nájomca. 

(6) Rezerváciu je možné uskutočniť e-mailom, telefonicky, alebo osobne na Obecnom úrade.

C) Vyhlásenie v miestnom rozhlase

(1) Obec  Zemiansky  Vrbovok  vyhlasuje  v obecnom  rozhlase  oznamy  obce,  fyzických
a právnických osôb:

 vyhlásenie ambulantného predaja alebo príležitostného trhu 2,00 €
 reklama, inzercia, iné oznamy 2,00 €
 oznam pri životných, resp. iných jubileách 2,00 €

D) Za vodu

(1) Obec Zemiansky Vrbovok stanovuje poplatok za množstvo odobratej vody zo studní zistenej
prostredníctvom smerných čísel uvedených v prílohe vyhlášky č. 397/2003 ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných
vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a
o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov vo výške 1,00 €/ 1 m3.

(2) Obec  Zemiansky  Vrbovok  stanovuje  poplatok  za  množstvo  odobratej  vody  zo  studní  pre
poplatníkov so zabudovaným vodomerom vo výške 1,00 €/ 1 m3.

Záverečné ustanovenia

(1) Všetky uvedené ceny sú príjmami rozpočtu obce.

(2) Cenník určený obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.

(1) Na  týchto  cenách  za  poskytované   služby  obcou  a   za  prenájom obecného  majetku  sa
uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo  v obci  Zemiansky  Vrbovok  ....................  Uznesením
č. ..................... 

(2) CENNÍK  nadobúda účinnosť 01. januára 2023.

V Čekovciach dňa 01. 12. 2022
.........................................

 Erik Mäsiar
             Starosta obce
       Zemiansky Vrbovok
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CENNÍK
 za poskytované služby obcou a  za prenájom obecného majetku 

Cenník vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24    01. 12. 2022

Cenník zverejnený na webovom sídle obce 24     01. 12. 2022

Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie:

Pripomienky možno zaslať:

- Písomne poštou alebo osobne na:

Obecný úrad Zemiansky Vrbovok 31, 962 41 Bzovík,

- Písomne elektronicky na e-mailovú adresu: 

obeczemianskyvrbovok@gmail.com

01. 12. 2022

Zvesené z úradnej tabule dňa:

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 15. 12. 2022

Doručené pripomienky v počte: 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Cenníka uskutočnené dňa: -

Vyhodnotenie pripomienok n návrhu Cenník doručené poslancom dňa: -

Cenník schválený OZ v Zemianskom Vrbovku dňa:   16. 12. 2022 Uznesením č.: 07/2022
Cenník  vyvesený na úradnej tabuli dňa: 2       30. 12. 2022
Cenník zverejnený na webovom sídle obce dňa: 30. 12. 2022
Cenník nadobúda účinnosť dňa: 1. 01. 2023
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