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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nimnica č. 2/2020
O poplatkoch za poskytnutie služieb občanom obce Nimnica
Účinnosť nadobúda dňom: 1.6.2020

Starosta obce Ladislav Ďureček
Podpis a pečiatka :

Obecné zastupiteľstvo obce Nimnica v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a v zmysle
ustanovenia § 6 a § 11 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení č. 2/2020

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.

2.
3.
4.

5.

Toto nariadenie upravuje podmienky za poskytovanie sluţieb občanom a poplatky, ktoré
sú stanovené za jednotlivé poskytované sluţby v obci Nimnica. Sú uvedené v prílohe č. 1
tohto VZN, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou.
Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatnenie, alebo v
záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obce.
Poplatky sa platia bez vyrubenia rozhodnutia, sú splatné pred poskytnutím sluţby a sú
príjmom obce. Pri poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka obce potvrdenie o
zaplatení poplatku.
Obecné zastupiteľstvo v Nimnici je oprávnené v prípade osobitného zreteľa a verejného
záujmu určiť sadzbu za prenájom nebytových priestorov na podnikanie inak, ako je
uvedené v prílohe číslo 1 tohto VZN, bod. 2.
Čl. 2
Druh poplatku

1.

V obci Nimnica sa budú vyberať tieto poplatky za sluţby:
a) Vyhlásenie v obecnom rozhlase
b) Poplatok za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce na podnikanie
c) Prenájom viacúčelového multifunkčného ihriska,
d) Prenájom kultúrneho domu
e) Zapoţičanie kuchynského riadu, príborov, obrusov, stolov, stoličiek
f) Kopírovanie a skenovanie papierov, posielanie e-mailov, telefonovanie, predaj
poštových obálok
g) Prenájom strojov a náradia pre občanov obce (krovinorez, motorová píla, vysávač
lístia)
h) KUKA nádoby na odpad
i) Vydanie potvrdenia nezaradeného v sadzobníku správnych poplatkov
j) Zverejnenie reklamy, inzercie, na webovom sídle obce

Čl. 3
Spoločné ustanovenia
1.

Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Nimnica.

2.
3.
4.

5.

Prenajaté priestory, inventár a pod. je potrebné odovzdať a vrátiť hneď v prvý pracovný
deň po ukončení akcie.
Obec neposkytuje nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade.
Nájom sa bude evidovať v kalendári akcií, kde sa kaţdá poţiadavka zaeviduje s údajmi:
dátum rezervácie, čas od – do, účel nájmu, počet osôb, sadzba, vyúčtovanie, poznámka
o ukončení.
Poplatník je povinný prenajímateľovi oznámiť aj stav prenajatého a poţičaného a hlavne
poškodeného majetku.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

Sadzobník poplatkov určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci a na
jej webovom sídle. Zároveň musí byť umoţnené kaţdému nahliadať do tohto VZN a tieţ
do sadzobníka cien.
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Nimnica na svojom rokovaní dňa 15.5.2020 uznesením č. 14/2020 a ruší prílohu VZN č.
2/2011 o zásadách o hospodárení s majetkom obce – sadzobník poplatkov.
Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020 nadobúda účinnosť dňom 1.6.2020.

V Nimnici, dňa 9.3.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2020
Sadzobník miestnych poplatkov obce Nimnica za prenájom priestorov, nebytových priestorov na
podnikateľskú činnosť a ostatné služby, účinné od 1.6.2020, schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Nimnici č. 14/2020, dňa 15.5.2020
p.č.

1.

Druh prenájmu alebo služby

Vyhlásenie v obecnom rozhlase
-

2.

-

Pre fyzické osoby, ţivnostníkov
Pre firmy a organizácie
Prenájom trhového miesta v obci (pod Lipkou)

20,00 / m2 / rok
20,00 / m2 / rok
2,00 / 1 hod.

Ţiaci ZŠ (do 15rokov) a deti MŠ, školské akcie, akcie organizované obcou
Občania od 16 s trvalým pobytom v obci
Občania s trvalým pobytom mimo územia obce
Celodenný prenájom multifunkčného ihriska – občan s trvalým pobytom na území
obce
Celodenný prenájom multifunkčného ihriska - občan s trvalým pobytom mimo územia
obce

bezplatne
2,00 / 1 hod.
5,00 / 1 hod.
20,00
100,00

Prenájom kultúrneho domu
-

5.

2,00
bezplatne
3,00

Prenájom viacúčelového multifunkčného ihriska
-

4.

Jedno vyhlásenie oznamu občana (strata niečoho, jubileum)
Vyhlásenie smútočného oznamu
Jedno vyhlásenie oznamu podnikateľského subjektu (komerčný oznam)

Poplatok za prenájom nebyt. priestorov vo vlastníctve obce na podnikanie
-

3.

Cena za službu
€

Pohrebná hostina
Smútočné spievanie
Svadba, krst, rodinná oslava, jubileum, stretávka, promócia občana s trvalým pobytom
na území obce
Svadba, krst, rodinná oslava, jubileum, stretávka, promócia občana s trvalým pobytom
mimo územia obce
Tanečná zábava, spoločenská akcia, ples, diskotéka usporiadaná podnikateľským
subjektom
Prezentácia tovarov a sluţieb, predaj tovaru, predvolebný míting + spotreba energií
Schôdze organizácií pôsobiacich na území obce, školské akcie, prezentovanie
programu detí, osvetové prednášky, záujmová činnosť občanov obce, akcie
organizované obcou, verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva a komisií, nácvik
folklórnej skupiny
Podujatia organizované cirkvou
Upratovanie kultúrneho domu po akcii – poumývanie pouţitého inventáru a podlahy
(ak priestor po ukončení nebude uprataný)

30,00
10,00
100,00
150,00
200,00
10,00 / 1 hod.
Bezplatne

bezplatne
15,00

Zapožičanie kuchynského riadu, príborov, obrusov, stolov, stoličiek, altánkov
-

Stôl zapoţičaný domov
Stolička zapoţičaná domov
Pivársky set zapoţičaný domov
Riad zapoţičaný domov (taniere, poháre, misy)
Sada príboru
Obrus zapoţičaný domov + vyčistenie
Vyčistenie obrusov
Altánok zapoţičaný domov

1,00 / 1 ks / 1deň
0,50 / 1 ks / 1deň
5,00 / 1 ks / 1deň
0,05 / 1 ks / 1 deň
0,05 /1 sada /1 deň
1,00 / 1 ks / 1 deň
0,50 / 1 ks
5,00 / 1 ks / 1 deň

6.

Kopírovanie a skenovanie papierov, posielanie e-mailov, telefonovanie, predaj
poštových obálok
-

7.

5,00 / 1 deň
3,00 / 1 deň

KUKA nádoba na odpad kovová, 110 L, 1 mm plech

26,40 / 1 ks

Vydanie potvrdenia nezaradeného v sadzobníku správnych poplatkov
-

10.

Krovinorez, motorová píla
Vysávač lístia

Predaj KUKA nádoby na odpad
-

9.

0,10
0,15
0,15
0,20
0,20
0,30
0,30
0,40
1,00
1,00
5,00
1,00 / 1 strana
0,10
0,15
0,20

Prenájom strojov a náradia pre občanov obce (krovinorez, motorová píla,
vysávač lístia)
-

8.

Kopírovanie, tlač formát A4 – jednostranne, čierno-biela tlač
Kopírovanie, tlač formát A4 – jednostranne, farebná tlač
Kopírovanie, tlač formát A4 – obojstranne, čierno-bielo
Kopírovanie, tlač formát A4 – obojstranne, farebná tlač
Kopírovanie, tlač formát A3 – jednostranne, čierno-biela tlač
Kopírovanie, tlač formát A3 – jednostranne, farebná tlač
Kopírovanie, tlač formát A3 – obojstranne, čierno-bielo
Kopírovanie, tlač formát A3 – obojstranne, farebná tlač
Skenovanie a zaslanie e-mailu
Telefonovanie – v rámci SR do 5 min / 1 hovor
Telefonovanie – mimo SR do 5 min / 1 hovor
Prepis textu, vyhotovenie ţiadosti, splnomocnení, a pod.
Obálka, formát C6
Obálka, formát C5
Obálka, formát A4

Vydanie potvrdenia na vlastnú ţiadosť – napr. o zaplatení poplatkov v obci, o pohrebe, ....
Zviazanie zmluvy

3,00
0,50 / 1 ks

Zverejnenie reklamy, inzercie, na webovom sídle obce
-

Komerčná inzercia (právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia)
Občianska inzercia, oznámenie o kultúrnych a športových podujatiach

Zimné obdobie je od 1.10. do 30.4. kalendárneho roka
Letné obdobie je od 1.5. do 30.9. kalendárneho roka

2,00 / mesačne
zdarma

Poznámky k sadzobníku poplatkov
Položka č. 1 - vyhlásenie v obecnom rozhlase
1. Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy obce, fyzických a právnických osôb, počas
pracovnej doby:
- vyhlásenie ambulantného predaja alebo príleţitostného trhu
- reklama, inzercia
- športové a kultúrne podujatia
- oznam pri ţivotných, resp. iných jubileách, smútočné oznamy
2. Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie, úpravy textu oznámenia, ako aj
moţnosti odmietnutia vyhlásenia oznamu, najmä ak je to oznam, ktorý podnecuje,
rozširuje, propaguje, ospravedlňuje nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre
ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboţenstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod,
sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku.
3. Poplatok vyberá obecný úrad pred vyhlásením v miestnom rozhlase.
Položka č. 2 - poplatok za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce na
podnikanie
1. Nebytový priestor vo vlastníctve obce si môţe prenajať od obce Nimnica fyzická alebo
právnická osoba prostredníctvom vyhlásenia ponuky na prenájom nebytových priestorov
v majetku obce Nimnica, vydaného obcou Nimnica v súlade so zákonom č. 507/2010
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obce
v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov.
2. Na prenájom nebytových priestorov sa vţdy musí uzatvoriť s nájomcom písomná
zmluva.
3. Najniţšie ročné nájomné sa stanoví na 20,00 € / m2 / rok + platby za energie, vodu,
TKO, ktoré si bude nájomca platiť sám.
4. Ďalšie podmienky prenájmu upravuje všeobecne záväzne nariadenie Obce Nimnica č.
2/2011, ktorým sa vydávajú Zásady o hospodárení s majetkom obce.
Položka č. 3 – prenájom viacúčelového multifunkčného ihriska
1. Ţiadosť o celodenný prenájom multifunkčného ihriska sa podáva e-mailom alebo osobne
na Obecný úrad v Nimnici minimálne 1 týţdeň pred uskutočnením akcie, formou
písomnej ţiadosti.
2. Ţiadosť o prenájom kratší (viď Sadzobník poplatkov) sa podáva osobne na Obecný úrad
v Nimnici minimálne 1 deň pred uskutočnením akcie. Písomná ţiadosť nie je nutná.
3. Nájom sa bude evidovať v kalendári akcií, kde sa kaţdá poţiadavka zaeviduje s údajmi:
dátum rezervácie, čas od – do, účel nájmu, počet osôb, sadzba, vyúčtovanie, poznámka
o ukončení
4. Poplatok za prenájom sa platí pred začatím akcie (prenájmu), v čase podania ţiadosti
o prenájom multifunkčného ihriska.

Položka č. 4 – prenájom kultúrneho domu
Položka č. 5 - Zapožičanie kuchynského riadu, príborov, obrusov, stolov, stoličiek,
altánkov
1. Ţiadosť o prenájom kultúrneho domu sa podáva e-mailom, telefonicky alebo osobne na
Obecnom úrade v Nimnici minimálne 2 týţdne pred uskutočnením akcie. Písomná
ţiadosť nie je nutná.
2. Nájom sa bude evidovať v kalendári akcií, kde sa kaţdá poţiadavka zaeviduje s údajmi:
dátum rezervácie, čas od – do, účel nájmu, počet osôb, sadzba, vyúčtovanie, poznámka
o ukončení
3. Poplatok za prenájom sa platí zálohovo pred začatím akcie (prenájmu), v čase preberania
kľúčov a priestorov kultúrneho domu. Kultúrny dom a všetky ostatné pouţité priestory
(vstupné chodby, WC, kuchyňa...) je potrebné po akcii odovzdať' upratané na druhý deň
po akcii; ak je akcia v sobotu alebo v nedeľu, priestory je potrebné odovzdať v pondelok
do 9,00 hod., v opačnom prípade za kaţdý omeškaný začatý deň zaplatí občan poplatok
20,00 €. Zálohová platba sa vyúčtuje podľa skutočnej doby prenájmu.
Prenájom KD zahŕňa:
- prenájom kultúrneho domu (sála, kuchynka, WC)
- spotreba energií,
- čistenie obrusov,
- upratovanie (ak priestor kultúrneho domu nebude po akcii uprataný - umytá
podlaha a pouţitý inventár, kuchyňa).
4. V prípade prenajatia KD na prezentáciu tovarov a sluţieb, predaj tovaru, predvolebný
míting, je potrebné kultúrny dom po akcii odovzdať uprataný ihneď.
5. Za zapoţičanie kuchynského riadu, príborov, obrusov, stolov, stoličiek, altánkov, sa platí
zálohovo vopred, výpoţičná doba je 24 hodín. Pri prenájme na víkend platí sadzba na 24
hod. od piatku od 15:00 hod do pondelka do 9:00 hod. Pokiaľ sa uvedený inventár
odovzdá v pondelok po 9:00 hod., zaúčtuje sa ďalší deň.
Položka č. 7 - Prenájom strojov a náradia pre občanov obce (krovinorez, motorová píla,
vysávač lístia)
1. Obec za prenájom (požičanie) strojov a náradia vyberá poplatky podľa sadzobníka, na 1
deň (24 hodín)
2. Rezerváciu je moţné uskutočniť e-mailom, telefonicky, alebo osobne na Obecnom úrade.
3. Pri prenájme na víkend platí sadzba na 24 hod. od piatku od 15:00 hod do pondelka do
9:00 hod. Pokiaľ sa náradie alebo stroj odovzdá v pondelok po 9:00 hod zaúčtuje sa ďalší
deň.
4. Pri mechanickom poškodení je za škodu v plnej výške zodpovedný nájomca.
5. Stroje a náradia sa neprenajímajú občanom s trvalým pobytom mimo územia obce

V Nimnici, 9.3.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

