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NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej vydáva pre územie obce
Zemplínska Široká toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 10/2009
o poskytovaní prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne a skladovacích
priestorov jednotlivcom a spoločenským organizáciám.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou
základné kritériá pre poskytovanie, výšku poplatkov a spôsob platenia za prenájom
priestorov sály kultúrneho domu, kuchyne a prislúchajúcich skladovacích
priestorov. Určuje pravidlá pri preberaní a odovzdávaní prenajatých priestorov.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie prenájmu
uvedeného majetku obce poskytovanému na území obce Zemplínska Široká.
§2
1) Prenájom uvedených priestorov obec poskytne občanom obce, spoločenským
organizáciám pôsobiacim na území obce a vo výnimočných prípadoch
jednotlivcom a organizáciám, ktoré nepôsobia na území obce, ak ide o akcie
celospoločenského záujmu v prospech občanov obce. Prenajímateľ je povinný
zabezpečiť verejný poriadok a ochranu majetku v súlade s platnými zákonnými
ustanoveniami.
2) Prenájom uvedených priestorov sa poskytne občanovi obce, rodákom, rodinným
príslušníkom bývajúcich v obci alebo spoločenskej organizácii pôsobiacej na
území obce, ak spĺňa následovné kritéria:
- zapája sa do spoločenského života v obci
- podieľa sa na udržiavaní čistoty a poriadku v obci
- dodržiava VZN platné na území obce
- má splnené daňové povinnosti a poplatky vo vzťahu k obci
- je spoločensky bezúhonný a ústretový
- občan má trvalý pobyt v obci Zemplínska Široká resp. organizácia pôsobí na
území obce minimálne 2 roky
3) Prenájom uvedených priestorov sa poskytne na akcie, ktoré sú:
- v súlade s normami spoločenského správania a mravnými princípmi
- v súlade so zákonmi Slovenskej republiky
- je predpoklad, že nedôjde k poškodeniu majetku obce a narušeniu verejného
poriadku v obci
§3
Povinnosť platiť úhradu za prenájom sály kultúrneho domu, kuchyne
a príslušných skladovacích priestorov
1) Občan, alebo organizácia ktorej sa poskytne prenájom uvedených priestorov sú
povinný platiť úhradu za tento prenájom v súlade s týmto nariadením.
2) Ak uvedený občan, alebo organizácia v prípadoch stanovených týmto nariadením

túto úhradu alebo jej časť nie je povinný platiť, náklady za energie a amortizáciu
budú uhradené z rozpočtu obce, na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom.
3) Subjekty uvedené v odseku 1) plnia uvedenú povinnosť na základe dohody o
prenájme a úhrade s obcou. V prípade, že k dohode o úhrade nedôjde, plnia na
základe rozhodnutia obce vydaného v súlade s týmto nariadením.
§4
Určovanie úhrady za prenájom sály kultúrneho domu, kuchyne a príslušných
skladovacích priestorov
1) Úhrada za prenájom sa určí podľa rozsahu poskytovaných služieb, priestorov a
príslušenstva pre zabezpečenie akcie.
2) Celková úhrada sa skladá z poplatku za priestory, poplatku za energie, poplatku za
poskytnutý inventár a služby – v prípade potreby prítomnosti pracovníka Obecného
úradu mimo pracovnej doby ide o úhradu mzdových nákladov pracovníka. Zoznam
položiek a výšku úhrad za prenájom upravuje § 5 tohto nariadenia.
3) Od úhrady za prenájom sály kultúrneho domu v obci sú oslobodení:
- občania obce v prípade smútočného pohostenia po pohrebe
- školské inštitúcie pôsobiace v obci
- cirkevné organizácie pôsobiace v obci /po schválení OZ/
- Športový klub ZŠ
- iné /v prípade celospoločenského záujmu, po schválení OZ/
§5
Zoznam položiek a výška úhrady
za poskytovanie prenájmu sály kultúrneho domu, kuchyne, inventáru a
príslušných skladovacích priestorov
I. Prenájom priestorov:
 Kultúrny dom:
- v lete
132,77 € (4000 Sk:30,1260)
- v zime
149,37 € (4500 Sk:30,1260)
 Kultúrny dom na jeden deň pre občanov, ktorí sa zapájajú do
verejnoprospešných akcíi
16,59 € (500 Sk:30,1260)
+ za každý pol deň
8,29 € (250 Sk:30,1260)
II. Inventár:
a) poplatok za riad:
- tanier hlboký, plytký, malý, okrúhly veľký
0,01 €/ks (0,60 ha:30,1260)
- pohár malý, veľký, na prípitok
0,01 €/ks (0,50 ha:30,1260)
- misy podlhovasté
0,16 €/ks (5 Sk:30,1260)
- misy polievkové
0,16 €/ks (5 Sk:30,1260)
- šálka na kávu+podšálka
0,03 €/ks (1Sk:30,1260)
- príbor (lyžica, nožík, vydlička a malá lyžička) 0,03 €/ks (1Sk:30,1260)
- naberačky
0,03 €/ks (1Sk:30,1260)
- košíky na chlieb
0,01 €/ks (0,50 ha:30,1260)
- krčahy
0,16 €/ks (5 Sk:30,1260)
- obrusy
0,66 €/ks (20 Sk:30,1260)
b) ozvučenie
16,59 €/deň(500 Sk:30,1260)

III.
Služby:
- odmena pracovníka obce

Sk/hod.
§6
Spôsob platenia

(1)Splatnosť úhrady a spôsob platenia – pred uskutočnením prenájmu je prenajímateľ
povinný uhradiť zálohovú platbu v závislosti a rozsahu akcie až do výšky 165,96€
(5000 Sk:30,1260). Výsledné zúčtovanie bude prevedené po uskutočnení akcie a
kontrole. Splatnosť úhrady je v deň odovzdania priestorov a inventára.
(2)Prenajímateľ je povinný odovzdať prenajímané priestory a inventár v neporušenom
stave, priestory musia byť upratané, riady a príslušenstvo čisté.
V prípade, že priestory nebudú upratané, riady a príslušenstvo čisté je
nájomca povinný uhradiť poplatok vo výške 50 €.
(3)Nájomca je povinný umyť kuchyňu, t.j. podlahu, sporáky, kuchynské drezy,
pracovné dosky a chladničky (chladničky musia byť vypnuté, umyté, po umytí
otvorené).
Kultúrny dom je nájomca povinný pozametať a vyložiť stoličky na stoly.
Nájomca je povinný umyť toalety a vyniesť koše.
Odpad, ktorý vznikne pri prenájme kultúrneho domu je nájomca povinný
vyniesť do kontajnera pri Obecnom úrade (kľúč od kontajnera je pripojený
na zväzku kľúčov od kultúrneho domu).
Pri odchode z kultúrneho domu (po skončení akcie) je nájomca povinný
skontrolovať, či sú zatvorené všetky okná a vypnuté svetlo (v kultúrnom
dome, v kuchyni, v toaletách).
§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1)Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Zemplínskej Širokej uznesením č. ……………….., zo dňa ………………...
(2)Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Zemplínskej Širokej.
§8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa ……………………… .

Ing. Vladimír Mati
starosta obce

