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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/ 2019
o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej na základe § 11 ods. 4, písm. e), § 7 ods. 1, písm.
a) a § 6 ods. 1, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov s použitím § 6 ods. 2 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
zmien a doplnkov a tiež s použitím § 26 ods. 1, písm. d) Zákona č. 303/1995 Z. z. o
rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov v y d á v a toto VZN, ktorým
sa určujú výšky verejných dávok v obci Dolná Strehová.

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy verejných dávok v obci Dolná
Strehová, rieši financovanie mimoriadnych výdavkov obce Dolná Strehová, na ktorých
úhradách sa podieľajú obyvatelia obce formou verejných dávok s časti a obec Dolná Strehová
znáša prevažnú časť nákladov.
2. Verejnými dávkami rieši obec Dolná Strehová financovanie prevádzky miestneho rozhlasu,
prevádzky kultúrneho domu a jeho zariadenia, prevádzky kuchyne a jej vybavenia a
prevádzky domu smútku.
3. Na území obce Dolná Strehová sa zavádzajú tieto verejné dávky :
A/ Verejná dávka do fondu modernizácie, rozširovania a opráv miestneho
rozhlasu
B/ Verejná dávka do fondu modernizácie, rozširovania a opráv kultúrneho
domu a jeho zariadenia a zasadacej miestnosti obecného úradu
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C/ Verejná dávka do fondu modernizácie a rozširovania vybavenia
kuchyne D/ Verejná dávka do fondu modernizácie a opráv domu smútku
E/ Verejná dávka do fondu opráv a údržby technického vybavenia
kancelárie obecného úradu v Dolnej Strehovej
F/ Verejná dávka rozširovania a obnovy knižného fondu miestnej knižnice.

§2
A/ Verejná dávka do fondu modernizácie , rozširovania a opráv miestneho
rozhlasu ( ďalej len MR )
1. Verejnú dávku do fondu modernizácie, rozširovania a opráv MR uhrádza občan alebo
zástupca firmy, ktorý si dá správu vyhlásiť ( ďalej len vyhlasovateľ ).
2. Verejná dávka je vo výške 3 EUR za každý oznam a vyhlasovateľ je povinný túto verejnú
dávku uhradiť vopred do pokladne Obecného úradu v Dolnej Strehovej, ako podmienku
vyhlásenia oznamu.
3. Verejnú dávku neplatia orgány štátnej správy a miestne spoločenské organizácie v obci
Dolná Strehová.
4. Verejná dávka sa použije k modernizácii, rozširovaniu a opravám MR v obci Dolná Strehová.

§3
B. Verejná dávka do fondu modernizácie, rozširovania a opráv kultúrneho
domu ( ďalej len KD ) a jeho zariadenia a zasadacej miestnosti obecného
úradu
Verejná dávka do fondu modernizácie, rozširovania a opráv kultúrneho domu a jeho
zariadenia a zasadacej miestnosti obecného úradu pozostáva z :
a) verejná dávka za prenájom priestorov sály kultúrneho domu, kuchyne a
WC
b) verejná dávka za prenájom priestorov zasadacej miestnosti obecného
úradu
c) verejná dávka za prenájom zariadenia kultúrneho domu ( stoly, stoličky )

a) Verejná dávka za prenájom priestorov kultúrneho domu, kuchyne a WC
1. Verejnú dávku do fondu modernizácie, rozširovania a opráv KD za prenájom priestorov KD
platí nájomca spoločenských priestorov KD, ktorý tieto priestory najíma k usporiadaniu
osobných podujatí, alebo spoločenských a kultúrnych podujatí.
2. Verejná dávka za priestory KD pri uskutočnení osobného ( súkromného ) podujatia,
spoločenských a kultúrnych podujatí je v čiastke :
• 200,00 EUR za podujatie (1deň) prenájmu počas vykurovacej sezóny + 20 EUR za
každý ďalší deň pre osoby s trvalým pobytom na území obce Dolná Strehová
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•
•
•
•
•

150,00 EUR za podujatie (1deň) prenájmu mimo vykurovacej sezóny + 20 EUR za
každý ďalší deň pre osoby s trvalým pobytom na území obce Dolná Strehová
300,00 EUR za podujatie (1deň) prenájmu počas vykurovacej sezóny + 20 EUR za
každý ďalší deň pre osoby bez trvalého pobytu na území obce Dolná Strehová
250,00 EUR za podujatie (l deň) prenájmu mimo vykurovacej sezóny + 20 EUR za
každý ďalší deň pre osoby bez trvalého pobytu na území obce Dolná Strehová
350,00 EUR za podujatie (1deň) prenájmu počas vykurovacej sezóny pre fyzické
osoby- podnikateľov a právnické osoby so sídlom mimo územia obce Dolná Strehová
300.00 EUR za podujatie (1deň) prenájmu mimo vykurovacej sezóny pre fyzické
osoby – podnikateľov a právnické osoby so sídlom mimo územia obce Dolná Strehová

3. Splatnosť verejnej dávky a zálohy vo výške 100 EUR je pri prebratí priestorov kultúrneho
domu pred podujatím. Záloha sa nájomcovi vráti v plnej výške po odovzdaní prenajatých
priestorov obci, ak nedôjde k žiadnemu poškodeniu prenajatých priestorov a zariadenia.
Nájomca (usporiadateľ ) zodpovedá za spôsobenú škodu na prenajatých priestoroch a ich
vybavení v plnej výške. Spôsobené poškodenie priestorov alebo zariadenia je nájomca
(usporiadateľ ) povinný odstrániť a uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady do 1
mesiaca od dátumu zistenia poškodenia. Po odstránení poškodenia prenajatých priestorov a
ich vybavenia a odovzdaní obci v pôvodnom stave sa nájomcovi vráti záloha v plnej výške.
Ak tak nájomca ( usporiadateľ ) neučiní, obec ako vlastník, zabezpečí odstránenie
poškodenia, práce a materiál vyfinancuje zo zálohy a rozdiel vyfakturuje nájomcovi
( usporiadateľovi ) podujatia.
4. Verejná dávka za prenájom kultúrneho domu na organizovanie pohrebnej hostiny je:
a/ V prípade použitia kompletného využitia kuchyne /príprava jedál, servis atď/
20 € pre občana obce Dolná Strehová mimo vykurovacej
sezóny
30 € pre občana obce Dolná Strehová vo vykurovacej
sezóny b/ V prípade použitia kuchyne len na výdaj a umytie servisu
10 € pre občana obce Dolná Strehová mimo vykurovacej
sezóny
20 € pre občana obce Dolná Strehová vo vykurovacej
sezóny c/ V prípade využitia priestorov sály pre občana mimo obce
Dolná Strehová
je verejná dávka vo 100 €.

5. Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej môže na žiadosť usporiadateľa
kultúrneho a spoločenského podujatia organizovaného miestnou spoločenskou organizáciou
obce Dolná Strehová odpustiť úhradu verejnej dávky. Tým umožní vytvoriť si vlastné
finančné zdroje k ďalšej činnosti.

b) Verejná dávka za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu
1. Verejnú dávku do fondu modernizácie, rozširovania a opráv zasadacej miestnosti obecného
úradu za prenájom priestorov zasadacej miestnosti obecného úradu platí nájomca
priestorov zasadacej miestnosti, ktorý tieto priestory najíma k usporiadaniu osobných
podujatí, alebo spoločenských a kultúrnych podujatí, alebo za účelom prezentácie svojej
firmy a pod.
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2. Verejná dávka za priestory zasadacej miestnosti pri uskutočnení osobného (súkromného)
podujatia, spoločenských a kultúrnych podujatí , alebo za prezentáciu svojej firmy a pod. je
v čiastke 10 € za každú aj začatú hodinu, alebo 50 € za celodenné podujatie.
3. Splatnosť verejnej dávky je po ukončení podujatia.
Nájomca (usporiadateľ ) zodpovedá za spôsobenú škodu na prenajatých priestoroch a ich
vybavení v plnej výške. Spôsobené poškodenie priestorov alebo zariadenia je
nájomca
(usporiadateľ ) povinný odstrániť a uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady do 15
dní od dátumu zistenia poškodenia. Ak tak nájomca (usporiadateľ)
neučiní, obec ako
vlastník, zabezpečí odstránenie poškodenia, práce a materiál vyfakturuje nájomcovi
(usporiadateľovi) podujatia.
4. Verejná dávka za prenájom zasadacej miestnosti na organizovanie pohrebnej hostiny je:
a/ Pre občanov obce Dolná Strehová
10 € mimo vykurovacej sezóny
15 € vo vykurovacej sezóny b/ V prípade využitia priestorov zasadacej
miestnosti pre občana mimo obce Dolná Strehová je verejná dávka vo 50 €.
5. Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej môže na žiadosť usporiadateľa
kultúrneho a spoločenského podujatia organizovaného miestnou spoločenskou organizáciou
obce Dolná Strehová odpustiť úhradu verejnej dávky. Tým umožní vytvoriť si vlastné
finančné zdroje k ďalšej činnosti.

c) Verejná dávka za prenájom zariadenia KD
1.

Verejnú dávku do fondu modernizácie, rozširovania a opráv KD za prenájom
zariadenia KD platí nájomca, ktorý si najíma stoly a stoličky k využitiu pri osobných
(súkromných ) alebo spoločenských podujatiach.

2.

Verejná dávka pri zapožičaní stolov a stoličiek je v čiastke :
0,30 EUR za jednu stoličku na jeden deň
0,60 EUR za jeden stôl na jeden deň
Obyvateľom obce Dolná Strehová je možné poskytnúť 50% zľavu.

3.

Splatnosť verejnej dávky za zapožičané stoly a stoličky je v deň ich vrátenia .

4.

Pri strate alebo zničení prenajatého zariadenia je nájomca povinný uhradiť sumu v
čiastke 70,00 EUR za jednu stoličku a sumu v čiastke 100,00 EUR za jeden stôl.
Verejná dávka za prenájom priestorov KD a zariadenia KD sa uhrádza v hotovosti do
pokladne Obecného úradu v Dolnej Strehovej.

5.

6.

Verejná dávka sa použije k modernizácii, rozširovaniu a opravám kultúrneho domu,
jeho zariadení a k rozšíreniu jeho vybavenia.
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§ 4
C. Verejná dávka do fondu modernizácie a rozširovania vybavenia kuchyne
1. Verejnú dávku do fondu modernizácie a rozširovania vybavenia kuchyne platí nájomca
obedového servisu, príboru a obrusu, ktoré si zapožičia.
2. Verejná dávka za zapožičaný obedový servis a príbory je v čiastke :
•
•

0,10 EUR za 1 kus pre obyvateľa obce Dolná Strehová
0,20 EUR na 1 osobu pre obyvateľov iných obcí

3. Verejná dávka za zapožičanie obrusu je:
0,70 EUR za 1 obrus
4. Verejná dávka za priestory kuchyne len za účelom prípravy jedla (bez využitia KD,
zasadacej miestnosti) je v čiastke :
• 50,00 EUR za jeden deň pre občana obce Dolná Strehová
• 70,00 EUR za jeden deň pre občana mimo obce Dolná Strehová
• 100,00 EUR za jeden deň pre podnikateľov a právnické osoby
5.. Splatnosť verejnej dávky za zapožičaný obedový servis a príbor je v deň ich vrátenia
Pri rozbití a strate príboru a obedového servisu je nájomca povinný uhradiť nákupnú cenu
v plnej výške.
6. Verejná dávka za zapožičaný príbor, obedový servis a obrus sa uhrádza v hotovosti do
pokladne Obecného úradu v Dolnej Strehovej.
7. Verejná dávka sa použije k modernizácii a k rozširovaniu vybavenia kuchyne.

§ 5
D. Verejná dávka do fondu modernizácie, rozširovania a opráv domu smútku
1. Verejnú dávku do fondu modernizácie, rozširovania a opráv domu smútku uhrádza občan,
ktorý požiada o prenájom priestorov domu smútku.
2. Verejná dávka je vo výške :
6,00 EUR za jeden prenájom pre obyvateľov obce Dolná Strehová a obce Vieska
5,00 EUR za jeden deň prenájmu pre obyvateľov iných obcí
3. Verejná dávka za prenájom priestorov domu smútku sa uhrádza v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v Dolnej Strehovej do 7 dní po ukončení prenájmu.
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4. Verejná dávka sa použije k modernizácii, rozširovaniu, opravám domu smútku v obci Dolná
Strehová.

§ 6
E. Verejná dávka do fondu rozširovania, opráv a údržby technického
vybavenia kancelárie Obecného úradu v Dolnej Strehovej.
1. Verejnú dávku do fondu rozširovania, opráv a údržby technického vybavenia kancelária
Obecného úradu v Dolnej Strehovej uhrádza obyvateľ, ktorý využije technické vybavenie
kancelárie na osobné účely. A táto verejná dávka zahŕňa kopírovanie písomností a
dokumentov
2. Verejná dávka za kopírovanie je vo výške :
• 0,15 EUR za jednu čiernobielu stranu do 20 strán
• 0,07 EUR za jednu čiernobielu strany za viac ako 21 strán
• 0,30 EUR za jednu farebnú stranu do 20 strán
• 0,20 EUR za jednu farebnú stranu za viac ako 20 strán
3. Verejné dávky sa uhrádza v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Dolnej Strehovej.
4. Verejná dávka sa použije k opravám a údržby technického vybavenia kancelárie obecného
úradu.

§ 7 E/ Verejná dávka rozširovania a obnovy knižného fondu miestnej knižnice
1. Verejnú dávku rozširovania a obnovy knižného fondu miestnej knižnice platí vypožičiavateľ
kníh v miestnej knižnici.
2. Výška verejnej dávky je u dospelej osoby 0,10 EUR a u detí 0,03 EUR za každú vypožičanú
knihu. Pri nedodržaní výpožičnej doby 1 mesiac sa dávky zvyšuje o 100 % a pri strate knihy,
môže byť predpísaná náhrada až do výšky trojnásobku kúpnej ceny knihy.
3. Verejná dávka sa platí pri vypožičaní knihy knihovníčke v hotovosti.
4. Verejnú dávku neplatia starobní dôchodcovia a invalidní dôchodcovia.
5. Verejná dávka sa použije k rozširovaniu a obnove knižného fondu miestnej knižnice.

§ 8 Záverečné ustanovenia
1. Verejná dávka sa vyberá na eurocenty.
2. V prípade neuhradenia verejnej dávky včas a v správnej výške, verejnú dávku vyrúbi obec
platobným výmerom. Verejné dávky môže obec zvýšiť až o 50 %.
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3. Pripomienky, doplnky a námietky k tomuto Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 7/2019
o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová je možné podať na OcÚ v Dolnej
Strehovej písomne do 15 dní odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli v obci.
4. Na návrhu VZN o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej dňa 11.12.2019 uznesením č. 83/2019 A/1.

5. Všeobecne záväzné nariadenia č. 7 / 2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná
Strehová nadobúda účinnosť 1.januára 2020.
6. Dňom účinnosti tohto VZN č. 7/2019 o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová, sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2012 o verejných dávkach v obci Dolná
Strehová.

Ing. Ľuboslav Dobrocký
starosta obce

Návrh VZN o zavedení verejných dávok v obci Dolná Strehová vyvesený na úradnej tabuli
dňa : 22.11.2019
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