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OBEC KUZMICE 

v súlade s ustanoveniami čl. 68 a 71 Ústavy SR a s ustanovením § 6, ods.l zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

obce KUZMICE 

č. 5/2022 

o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby 

 v obci Kuzmice 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 

Vyvesený na úradnej tabuli obce a webovom sídle dňa: 15.06.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 15.06.2022 

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25.06.2022  

 

VZN na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo: 15.12.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2022 

Nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 
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Obecné zastupiteľstvo v Kuzmiciach podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto Všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len VZN): 

 

PRVÁ ČASŤ 

§1 

Úvodné ustanovenie 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatkov za  

     služby v obci Kuzmice pre nasledujúce obdobie. 

2) Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovanie, alebo 

     v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 

3) Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch alebo v hotovosti do    pokladne obce. 

4) Poplatky sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri poplatku v hotovosti vydá poverená 

pracovníčka Obce potvrdenie  o zaplatení poplatku.  

5) V prípade poskytovania prenájmu veľkej a malej sály obcou sa vždy dojednáva písomná zmluva 

    o krátkodobom prenájme v súlade   s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

§2 

Správa poplatkov 

 

1) Správu poplatkov za služby v katastrálnom území Kuzmice vykonáva Obecný úrad Kuzmice 

 

TRETIA ČASŤ 

§3 

 

Druh poplatku a  výška poplatku  

1) V obci Kuzmice sa budú vyberať tieto poplatky : 
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Por

.č. 

Druh poplatku Účel a cena za jednotku 

 
1. 

 
Poplatok za prenájom  
veľká sála  
malá sála 

 
pre FO a PO 
svadba, oslavy ,ples a iné akcie            300 EUR /akcia 
                                                                   100 EUR /každý začatý deň 
Občania s trvalým pobytom v obci Kuzmice, ktorí nemajú pozdĺžnosti 
voči obci – 50% zľava 
predajná akcia                                         15 EUR /každá začatá hodina 
smútočné účely/kar/                              1 EURO 
diskotéka /podlieha schváleniu OZ/    500 eur 
 
- náklady za energie budú spoplatnené podľa skutočnej spotreby 
 

2. Poplatok za prenájom 
kuchyne 

 
Svadba, oslavy, ples a iné akcie            100 EUR/každý začatý deň 
- náklady za energie budú spoplatnené podľa skutočnej spotreby 

3. Zapožičanie zariadenia 
/domov/ 

riad                                                              0,10 EUR/1 kus 
oválne taniere                                           0,50 EUR/1 kus 
chafing                                                        2,50 EUR/1 kus 
prívesný vozík                                         10,00 EUR/ každý začatý deň 
záhradný pivný set/stôl a 2 lavice/      5,00 EUR / každý začatý deň 
záhradný stan                                          5,00 EUR / každý začatý deň 

4. Používanie inventáru používanie riadu svadba                              0,20 EUR/osoba 
používanie riadu kar, oslava                        0,10 EUR/osoba 
používanie chladiarenského boxu /KD/   30,00 EUR/každý začatý deň 
používanie obrusov                                       2,50 EUR/ks                    
používanie dekoračnej látky  
na švédske stoly                                            20,00 EUR / 2 ks 
dekoračná látka na pódium                        10,00 EUR /ks 
návleky na stoličky                                        1,10 EUR   /ks 
 
 
- čistenie obrusov a návlekov bude spoplatnené podľa skutočnej 
ceny za službu od  čistiarne                                           

5. Užívanie Domu smútku Prenájom a používanie DS                              10 EUR/obrad 
Chladiarenské zariadenie DS                          10 EUR/24 h 
 

6.  Vyhlásenie oznamu 
v miestnom rozhlase 

Oznam                                                               7,00 EUR 

7. Kopírovacie služby Formát A4 jednostranne                                0,10 EUR 
Formát A4 obojstranne                                  0,15 EUR 
Formát A3 jednostranne                                0,15 EUR 
Formát A3 obojstranne                                  0,20 EUR 

8. Poplatok za umiestnenie 
reklamného pútača – 
„bilboard, megaboard“ 

Umiestnenie 1 pútača                                3 000,00 EUR/rok 

9. Poplatky v ZŠsMŠ Prenájom telocvične                                        50,00 EUR/hodina 
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Prenájom školských priestorov                      10,00 EUR/hodina 

                                                                               ŠTVRTÁ ČASŤ 

                                                                                    §4  

                                                                   Záverečné ustanovenia  

 

1)  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 5/2013 o úhradách  

      za služby poskytované obcou Kuzmice . 

 

 

 

V Kuzmiciach dňa 16.12.2022                                                         Ing. Martin Vincej, v.r. 

                                                                                                                starosta obce 


