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NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Okružná  

č. 3/2022 
  

O miestnych poplatkoch za prenájom verejných priestorov, zariadení a 

materiálov v obci Okružná. 

  

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

miestnych poplatkov v obci Okružná    

2. Obec poskytuje nájom kultúrneho domu fyzickým aj právnickým osobám za 

účelom: 

a) spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, oslava, kar) 

b) pracovnej akcie ( schôdza, seminár, školenie, prezentácie a pod.) 

  

Čl. II 

Podmienky prenajatia priestorov Kultúrneho domu 

  

1. Sadzba poplatku za prenájom kultúrneho domu sa určuje nasledovne: 

Dolná sála 

a) smútočné posedenia – kary, oslavy, pracovné akcie : 30,00 €  

b) svadobné hostiny, zábavy:  50€ 

     

            Horná sála – 25 € 
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2.Termín preberania priestorov sa určí po dohode s prenajímateľom. 

3. Nájomca bude mať k dispozícii kľúče podľa potreby. 

4. Počas používania prenajatých priestorov sa nájomca riadi Prevádzkovým  

   poriadkom kultúrneho domu v obci Okružná 

5. Po skončení akcie nájomca vráti priestory do pôvodného stavu (umyté podlahy, 

riady...) 

6. Pri odovzdávaní si prenajímateľ skontroluje stav prenajatých priestorov  

8. Nájomca je povinný zaplatiť za každú stratenú alebo poškodenú vec. 

 

 
Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Okružná sa na tomto návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia  o miestnych poplatkoch za prenájom verejných priestorov, 

zariadení a materiálov v obci Okružná  uznieslo dňa ...................................... 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 

obce ................................ 

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Vladimír Magač 

                                                                                                starosta obce 
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