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Obecné zastupiteľstvo obce Šútovce podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) ,g) zák. č. 369/1990 
Zb. v znení zmien o obecnom zriadení v znení zmien, v súlade so zák. č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení zák. č. 220/1996 Z.z. o reklame, zák. č. 511/1992 Z.b. 
o správe daní a poplatkov v znení zmien a zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a neskorších predpisov vydáva 
 
                                            Všeobecné záväzné nariadenie  
                                                             Č.1/2016 
 
     
Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje poplatky- úhrady za užívanie zariadení 
a úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku pre občanov obce 
a iným subjektom v podmienkach obce Šútovce. 
 
Obec Šútovce je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri výkone 
samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 
a doplnkov. 

 
Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1), 2) 3) zák. č. 
145/1995 Zb. o  správnych poplatkoch v znení neskorších zmien. 
 
 
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou. 
Sadzobník poplatkov tvorí súčasť tohto Všeobecne záväzného nariadenia. 
            
 

  O poplatkoch za krátkodobý prenájom hnuteľného  
                   a nehnuteľného majetku obce Šútovce. 
 

 
Čl. 1 

Predmet a pôsobnosť 
 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené 
v sadzobníku správnych poplatkov, sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou Všeobecne 
záväzného nariadenia. 
 
1. Úhrada za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce:  
2. 

a) krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu, 
b) krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska, 
c) krátkodobý prenájom priestorov a inventára „malej zasadačky“ 
d) krátkodobý prenájom priestorov a inventára Domu smútku 
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čl. 2 

Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu 
 

1. Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu platia 
 fyzické a právnické osoby ako aj organizácie.  
Úhrady za krátkodobý prenájom priestorov pri usporiadaní , svadieb, rodinných osláv, 
predajných akcií, karov a iných akcií:  (výdavky – el. energia, kúrenie,  vodné, stočné, 
upratovanie , v tom prípravné obdobie , napr.. príprava -  výzdoba ,platí  jednotná cena    
jeden až tri dni). 
 

a)za krátkodobý prenájom sály na svadbu vrátane kuchyne 50,00 € 
b)za krátkodobý prenájom sály na  rodinné oslavy, vrátane kuchyne 20,00 € 
c)za krátkodobý prenájom sály na  predajnú akciu vrátane kuchyne 50,00 € 
d)za krátkodobý prenájom sály na predajnú akciu bez kuchyne 30,00 € 
e)za krátkodobý prenájom sály na kar, vrátane kuchyne 20,00 € 
f)za krátkodobý prenájom kuchyne bez sály na jednorazovú akciu 10,00 € 
g)za krátkodobý prenájom na iné akcie od 10,00 €  

 
2. Úhrady za krátkodobý prenájom inventáru pri usporiadaní svadieb, rodinných osláv, 

predajných akcií, karov (platí jednotná cena jeden až tri dni ).  
 za krátkodobý prenájom stolov  1,00 €/kus 
 za krátkodobý prenájom stoličiek 0,20 €/kus/ 
 za krátkodobý prenájom obrusov vrátane čistenia  0,60 €/kus 
 za krátkodobý prenájom altánku  3,00 €/kus 
 za krátkodobý prenájom pivných súprav(1ks stôl a 2ks lavice) 4,-€ 
 za krátkodobý prenájom servisu – riadu pre 20 osôb 2,- €/servis  

            (servis – súprava príborov, sada tanierov, sada pohárov)  
 za krátkodobý prenájom servisu – riadu nad 20 osôb 4,- € /servis 

 
3. Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, za poškodený alebo rozbitý inventár je 

úhrada v plnej výške, ktorý je žiadateľ povinný oznámiť na obecnom úrade pri úhrade. 
4. Za krátkodobý prenájom sály ( okrem vymenovaného inventáru v bode 2) v kultúrnom 

dome neplatia spoločenské a neziskové organizácie so sídlom v obci Šútovce: 
- Jednota dôchodcov na Slovensku ZO č. 09 Šútovce 
- Dozorný výbor  Jednoty spotrebného družstva Šútovce 
a 
- Miestna akčná skupina Magura – Strážov  
- ZMO HN , V. Clementisa 52 , 971 01 Prievidza 
- Po vzájomnej Dohode každú stredu a sobotu v mesiaci vyhradené  pre záujemcov  

            (obyvateľov  s  trvalým  pobytom  Šútoviec)  o  užívanie  priestorov  za  účelom   
            kolektívneho športového vyžitia -  stolný tenis . 
O ďalších výnimkách  podľa článku 2 má právo rozhodovať starosta obce. V prípadoch 
neuvedených v tomto výpise sa bude postupovať v zmysle platných zákonov a podľa 
rozhodnutia ad hoc starostu obce. (napr.: oznámená verejná schôdza obecného 
zastupiteľstva ). 
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Čl. 3 
Krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska 

 
        Pokyny   a  podmienky   využívania   multifunkčného   ihriska  sú  stanovené 
vo Všeobecnom záväznom nariadení č......./2016 obce Šútovce ,  schválené uznesením 
obecného zastupiteľstva č...../2016 zo dňa..........2016. 

 
Čl. 4 

Krátkodobý prenájom priestorov a inventára „malej zasadačky“ v budove obecného úradu 
 

 úhrada za krátkodobý prenájom  pre fyzické osoby 1,- €/hodina  
 úhrada za krátkodobý prenájom pre právnické osoby 4,- €/hodina 
 
1. Úhrada sa platí pred poskytnutím služby. 
2. Za krátkodobý prenájom neplatia: 
       spoločenské a neziskové organizácie so sídlom v obci Šútovce: 

- Jednota dôchodcov na Slovensku ZO č. 09 Šútovce ( každý prvý štvrtok v mesiaci) 
- Dozorný výbor  Jednoty spotrebného družstva Šútovce 

 
Výnimky: nájomca nebude využívať priestor keď bude oznámená verejná schôdza obecného 
zastupiteľstva, prípadne podľa obmedzenia zo strany prenajímateľa, ktorý tento dátum 
vopred oznámi. O ďalších výnimkách podľa článku 4  má právo rozhodovať starosta obce. 
                                                                

   Čl.5 
                  Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Domu smútku 
 
Predmetom poplatku je použitie Domu smútku pri pohreboch zosnulých občanov obce 
Šútovce. 
 Za použitie priestorov a inventára v Dome smútku  
             (výdavky – el. energia, voda, servis –katafalku jeden až  3 dni:....................6,60 € 

 
 4 a viac dní sa zvyšuje o 1€ za každý začatý deň.  
 

Čl.6 

Obec Šútovce určuje úhrady za používanie zariadení obce : 
     zariadenia sú: 

a) kopírka (výdavky – el. energia, papier, toner, servis kopírky)  

1. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4  0,10 € 

2. za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4  0,15 € 

3. za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3   0,20 € 

4. za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3  0,25 € 

  

b) miestny rozhlas (výdavky – el. energia, servis miest. rozhlasu)  

1. pre potreby občanov úmrtné oznámenia : bezplatne 

2. a)oznámenia komerčného charakteru v stránkových dňoch     
        a úradných hodinách:  

 
2  € 
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     b) oznámenia komerčného charakteru  za prednostné vyhlásenie  
         alebo mimo stránkových dní a úradných hodín : 
 

 
4 € 

     c) za  auto  -   predaj z auta  pri Furmanskej krčme  

    do 1 hod. , nad 1 hod. a viac hodín je možné zvýšenie o 2€ za každú   
    ďalšiu hodinu 

2  € 

Výpožičky:  

    d) za pracovné  elektrické zariadenia , ktoré sú v majetku obce:   
(napr.: miešačka, vŕtačka, ....) / jeden až  3 dni,   
-nad 3  a viac dní  je možné zvýšenie o 1€ za každý ďalší deň  

8  € 

   e) za veľkoplošný kontajner do 6 mesiacov,  
   -nad 6 mesiacov a viac mesiacov je možné zvýšenie o 1€ za každý    
     ďalší mesiac 

10 € 

Za vyhlásenie v miestnom rozhlase  neplatia: 
spoločenské a neziskové organizácie so sídlom v obci Šútovce: 
 
Žiadateľ   na základe písomnej žiadosti  ( písomná žiadosť pre krátkodobý prenájom 
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce podľa článku 1, bod 1 a, b, c ),  s uvedením 
zodpovednej osoby  za  zverený  inventár a  kľúče  uhrádza  vyššie  uvedené  poplatky  
v hotovosti do pokladne alebo na bankový účet obce SK 09 0200 0000 0009 1572 8382. 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním stanovených úhrad za krátkodobý prenájom 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vykonáva hlavný kontrolór obce.  
2. Výšky úhrad schválilo  Obecné zastupiteľstvo v  Šútovciach dňa ............../2016, 

uznesením č. ............/2016. 
 
     V Šútovciach dňa ................................. 
 
                                                  pečiatka obce   

    
 
POZNÁMKA:   

Podľa § 9a  z. 138/1991 Zb. o majetku obci vznp. 

(9) Ak tento alebo osobitný predpis (o prenájme bytov) neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a je obec 
povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a 
na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci okrem 
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, 
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


