
Obec Polianka v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  1/2020 

o iných poplatkoch 

Čl. 1 

Prenájom kultúrneho domu v Polianke 

 

1. Poplatok sa platí za užívanie priestorov kultúrneho  domu ( KD), t.j. sály, 

klubu  kuchyne a príslušenstva 

2. Sadzba poplatku je: 

a) za svadobnú hostinu, rodinnú oslavu, posedenie 

občania s trvalým pobytom v obci Polianka    80 € 

- občania s trvalým pobytom mimo obce Polianka  100 €  

- za komerčné udalosti so vstupným (plesy, tanečné zábavy, 

 koncerty, estrády       100 € 

pričom doba prenájmu je určená  od piatka  do nedele. V pondelok je 

nájomca povinný odovzdať upratané použité miestnosti a kľúče 

pracovníkovi Obecného úradu v Polianke a uhradiť vypočítané nájomné.  

Za každý deň omeškania, kedy nájomca na čas nevráti kľúče, sa zvýši 

nájomné o 15 €  

b) za schôdzu, školenie, reklamné akcie,  

ambulantný predaj           10 € za každú začatú hod. 

c) za kar             10 € 

3. Okrem poplatku za prenájom nájomca platí: 

a) skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa stavu elektromeru 

v cenách platných v čase nájmu 

b) skutočne spotrebovaný zemný plyn podľa stavu plynomeru v cenách 

platných v čase nájmu 

c) spotrebovanú vodu podľa stavu vodomeru v cenách platných v čase 

nájmu 

d) v prípade poškodenia alebo rozbitia, aktuálnu cenu používaného 

inventára, zariadenia a príslušenstva  



Čl. 2                         

Prenájom obecného klubu  v Polianke 

 

1. Poplatok sa platí za užívanie priestorov obecného klubu (KD), t. j. , klubu  

kuchyne a príslušenstva 

2. Sadzba poplatku je  

a) rôzne akcie                                                                 25 € 

b) kar                                                                              10 € 

3. Okrem poplatku za prenájom klubu nájomca platí 

a) skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa stavu elektromeru 

v cenách platných v čase nájmu 

b) skutočne spotrebovaný zemný plyn podľa stavu plynomeru v cenách 

platných v čase nájmu 

c) spotrebovanú vodu podľa stavu vodomeru v cenách 

platných v čase nájmu 

d) v prípade poškodenia alebo rozbitia, aktuálnu cenu používaného 

inventára, zariadenia a príslušenstva  

 

Čl. 3 

Prenájom obecného inventáru mimo kultúrny dom 

 

a) zapožičanie riadu, príboru, príslušenstva          0,05 €/ks 

b) zapožičanie stola            1 €/ks 

c) zapožičanie stoličky                   1 €/ks 

 

Čl. 4 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase 

 

1. Poplatok sa platí za vyhlásenie správy, oznamu v miestnom rozhlase 

v Polianke na propagáciu akcií alebo služieb slúžiacich na podnikateľskú 

alebo zárobkovú činnosť. 

2. Sadzba poplatku je 2.65 € za každú vyhlásenú správu. 

3. Poplatok je splatný ihneď pred vyhlásením. 

 

 

 

 



Čl. 5 

Poplatky za ostatné služby 

 

1. Sadzby poplatkov za ostané služby poskytované Obecným úradom 

v Polianke 

a) zapožičanie pivných setov (1 stôl, 2 lavice)  3 €/súprava 

b) vyžínanie s krovinorezom               8 €/hod. 

c) kosenie kosačkou      8 €/hod. 

d) práca s traktorom s vlečkou, závesné zariadenie       15 €/motohodina       

 

 

Čl.6 

Spoločné ustanovenia o prenájme kultúrneho domu v Polianke 

 

1. Spoločenské organizácie pôsobiace v Polianke sú oslobodené  

od poplatkov v prípade organizovania členských a výročných schôdzí 

a stretnutí. 

2. Starosta obce môže poplatok za prenájom kultúrneho domu  znížiť alebo 

odpustiť organizáciám, poslancom a zamestnancom obce Polianka.  

3. Príjmy z poplatkov sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce. 

 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polianka 

o iných poplatkoch č.     zo dňa  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí OZ, 

konanom dňa      , uznesením č. 

3. Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie dňa 27.08.2020 

4. Pripomienky boli vyhodnotené dňa  

5. VZN po schválení zverejnené na úradnej tabuli na dobu 15 dní dňa  

6. VZN zverejnené na webovej stránke obce dňa 27.08.2020 

7. VZN nadobúda účinnosť dňom 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Pavol Kňazský                                                                                                                           

starosta obce 


