
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/ 2011 
obce Ovčiarsko o obecných poplatkoch  za služby 

 
P O P L A T K Y 

za prenájom kultúrneho domu v obci Ovčiarsko 
 

1. Pre organizácie, strany a hnutia z iných obcí za účelom poriadania tanečných zábav,  
     svadobných hostín sa určuje jednorázovo 
     Poplatok vo výške zimné aj letné obdobie         150,–   € 
     Pri svadobných hostinách sa účtuje poplatok za zapožičanie inventáru kuchynky 
     a sporákov              20,–   € 
 
2. Pre občanov z obce Ovčiarsko, za účelom poriadania svadobných hostín sa určuje poplatok  
     vo výške                 50,–  € 
     Poplatok za zapožičanie inventáru kuchynky a sporákov sa určuje vo výške    20,–  € 
 
3.  Pre poriadanie pohrebných hostín  po občanovi s trvalým pobytom v Ovčiarsku sa poplatok za  
     prenájom priestorov KD neúčtuje. 
     Účtuje sa len poplatok za spotrebovanú vodu, elektrickú energiu, plyn, zapožičané obrusy. 
     Za zapožičanie riadov  sa účtuje jednorázový poplatok              5,– € 
 
4.  Pre poriadanie rodinných osláv, jubilejných osláv  v sále občanov s trvalým pobytom  v obci  
      Ovčiarsko  
      sa určuje poplatok  vo výške                 50,–  € 
      - za zasadačku vo výške           25,–  € 
      Za zapožičanie riadov  sa účtuje jednorázový poplatok                5,–  € 
 
5. Pre poriadanie rodinných osláv, jubilejných osláv   sále občanov z iných obcí sa určuje poplatok  
     vo výške            150,– € 
     - za zasadačku vo výške                100,– €  
     Za zapožičanie riadov  sa účtuje jednorázový poplatok                                                       5,– € 
 
6. Za  zapožičanie sály, zasadačky na krátkodobé podujatia (schôdza, výstavná akcia) pre  
      cudzie právnické alebo fyzické osoby sa určuje poplatok vo výške              20,–  € 
 
7.  Riady do domácnosti pre občanov  z obce  sa budú zapožičiavať za  poplatok  
     vo výške                10,– € 
 
8.  Za zapožičanie 1 súpravy na sedenie (1 stôl + 2 lavice) sa určuje poplatok  
      vo výške                   5,– € 
 
9.  Pri znehodnotení  (stolov, lavíc) alebo rozbití riadov z kuchynky KD  sa určuje 100 % prirážka   
     k nákupnej  cene. 
 
 

Okrem nájomného sa budú účtovať nasledovné poplatky: 
 

1.   Za použitie obrusov z kultúrneho domu sa určuje poplatok za 1 ks použitého  
      obrusa                       1,–   € 
 



2.   Poplatok za vodu: 
      Discotéky, zábavy                                                                                        paušál          7,–  € 
      Svadobné hostiny, kary, rodinné oslavy                                                      paušál           3,– €    
 
3. Poplatok za elektrickú energiu skutočne spotrebované kWh, podľa odpisov na   
       elektromeri. 
       Sadzba za spotrebované kWh sa bude účtovať podľa takej tarify, ako nám v tom čase  
       budú účtovať SSE. 
 
 

POPLATOK ZA RELÁCIU V MIESTNOM ROZHLASE A DO ČASNÉ UŽÍVANIE 
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

 
1. Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase               2,50  € 
 
2. Poplatok za miesto na predaj – dočasné užívanie verejného priestranstva  
    (osobné alebo nákladné auto)              1,–  € 
     
Spoločenské organizácie sú oslobodené od tohto poplatku.   
 
 

P O P L A T K Y  -  R Ô Z N E 
 
1. Potvrdenie rôzneho charakteru od Obce Ovčiarsko              1,–  € 
 
2. Súhlas k otvoreniu prevádzky              10,–  € 
 
3. Umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia v  katastri obce  
     Ovčiarsko alebo na viacúčelovú budovu na obdobie 1 roka sa určuje poplatok       33,–   € 
     Len so súhlasom obce Ovčiarsko.  
 
4.  Poplatok za rozkopové povolenie            10,–   € 
 
5.  Poplatok za súhlas na realizáciu drobnej stavby           10,–   € 
 
6.  Poplatok za kopírovanie:  A4 - 1 strana           0,05  € 
                                                       obojstranne     0,10  €    
                                               A3 - 1 strana           0,10  € 
                                                       obojstranne     0,20  €    
                                                   
Poplatky sa platia v hotovosti vopred  do pokladne  Obecného úradu obce Ovčiarsko. 
 
Toto VZN nadobúda platnosť dňom 25.03.2011  
V Ovčiarsku, 25.03.2011 
 
 
 
 
                                                                                                            Mgr. Štefan Debnár,   
                                                                                                                  starosta obce 


