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VZN 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách a s ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov sa na svojom zasadnutí konanom dňa 29.12.2017 uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (VZN): 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE 

 

č. 38/2017 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2009 o úhradách  

za poskytované služby Obcou Soľ  
 

Článok  I 

 

V prílohe č. 1 k VZN č. 12/2009 sa text v odseku: 

1. Kopírovacie služby         

   - jednostranné         0,07 € 

   - obojstranné         0,14 €  

2. Vysielanie v obecnom rozhlase za 1 oznam     3,30 € 

3. Odpredaj odpadových nádob len pre vlastných občanov             13,50 €  

5. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorazový: 

    a) kultúrny dom záloha               200,00 € 

       - svadby, rodinné oslavy pre občanov iných obcí                              200,00 € 

       - za požičanie riadu: - tanier                  0,03 €/1 kus 

                                        - príbor       0,03 €/1 kus 

                                        - ostatný riad                                                          7,00 € 

       - pre starostu obce, poslancov OZ a pracovníkov obce                          bez poplatku 

 

 

   nahrádza textom: 

 

 

1. Kopírovacie služby         

   - jednostranné          0,10 €/1 strana 

   - obojstranné         0,20 €/1 list 

   - farebné          0,20 €/1 strana 

2. Vyhlásenie v obecnom rozhlase za 1 oznam      5,00 € 

3. Odpredaj odpadových nádob len pre vlastných občanov             20,00 €/1 kus 

5. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorazový: 

    a) kultúrny dom záloha               300,00 € 

        - svadby, rodinné oslavy pre občanov iných obcí                             300,00 €   

        - za požičanie riadu: - tanier                                                                  0,10 €/1 kus   

                                         - príbor                                                                  0,10 €/1 kus 

                                         - ostatný riad                                                       10,00 € 

        - pre starostu obce, poslancov OZ a pracovníkov obce, ktorí  

          majú pracovný pomer na dobu neurčitú                                            bez poplatku 
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Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 

od 12.12.2017 do 27.12.2017, t.j. na dobu najmenej 15 dní. 

2. VZN číslo 38/2017, ktorým sa mení VZN č. 12/2009 o úhradách za poskytované 

služby Obcou Soľ schválilo Obecné zastupiteľstvo v Soli, dňa 29.12.2017, uznesením 

číslo 312/2017.  

3. VZN číslo 38/2017 nadobúda účinnosť dňa 17.01.2018.  

 

Vyvesené na úradnej tabuli v Soli dňa 02.01.2018  

 

                                                                                                              Ing. Jozef  Berta 

                                                                                                                starosta obce 
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Príloha č. 1 k VZN č. 12/2009 

S A D Z O B N Í K   C I E N 

 

1. Kopírovacie služby  

- jednostranné         0,10 €/1 str. 

- obojstranné         0,20 €/1 list 

- farebné          0,20 €/1 str. 

 

2. Vysielanie v obecnom rozhlase za 1 oznam     5,00 € 

- blahoželanie k jubileám       5,00 € 

 

3. Odpredaj odpadových nádob len pre vlastných občanov            20,00 €/1 kus 

 

4. Prenájom nebytových priestorov – dlhodobý 

- minimálna cena                                                                                    9,90 €/m
2
 

 

5. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový: 

a) kultúrny dom záloha                                                                         300,00 € 

- svadby, rodinné oslavy pre občanov obce                                  50,00 € 

- svadby, rodinné oslavy pre občanov iných obcí                    300,00 € 

- za požičanie riadu: - tanier   0,10 €/1 kus 

 - príbor    0,10 €/1 kus 

 - ostatný riad  10,00 € 

- požičania stolov                                                                        0,70 €/1 kus 

- požičanie stoličiek                                                                        0,30 €/1 kus 

- upratovanie kultúrneho domu                                              20,00 € 

- pre starostu obce, poslancov OZ a pracovníkov obce, ktorí 

majú pracovný pomer na dobu neurčitú                                       bez poplatku 

- predajné, reklamné a iné propagačné podujatia                       34,00 €   

- za malú miestnosť  v kult. Dome                                               20,00 € 

- pre usporiadanie schôdzí, prednášok: 

(a) spoločenské organizácie bez poplatku 

(b) podnikatelia                                                                    20,00 € 

b) zasadačka obecného úradu na jednu akciu                                 10,00 € 

 

6. Prenájom pozemkov: 

- minimálne vo výške aktuálnej výšky dane z nehnuteľností/ m
2 
 

7. Náklady na elektrickú energiu a zemný plyn v prenajatých priestoroch budú vyúčtované 

podľa skutočnej spotreby v aktuálne platných cenách účtovaných  dodávateľmi 

 

8. Odpredaj publikácie Dejiny obce Soľ                                                          5,00 € 

  

9. Poplatok za zapožičanie rebríka za každý aj začatý deň                                  2,00 € 

 

10. Za verejné priestranstvo:                                                                                 0,66 €/m
2
 

- Nákladné auto 10 – 15 m
2
 

- Osobné auto s prívesom 8 m
2
 

11. Daň za psa                                                                                                        3,50 € 

Zmena  Uznesením č. 312/2017 z 29.12.2017 


