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Obecné zastupiteľstvo v Ložíne na základe ust. § 4 ods. 3 písm. e), f), g) a i) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 3 písm. g) cit. 

zákona  v y d á v a  toto  

 

 

V š e o b e c n e    z á v ä z n é   n a r i a d e n i e 

o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom 

priestorov v majetku obce Ložín 
 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

 
  1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len „VZN“) upravuje s platnou právnou úpravou 

podmienky určovania a vyberania úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného 

majetku obce Ložín ( ďalej len „obec“)  a za služby poskytované obcou obyvateľom obce. 

 

  2.   Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zákona NR SR                 

č. 18/1996   Z. z. o cenách a ostatných osobitných predpisov. 

 

3.  Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služby obcou Ložín a uhradená 

fyzickou alebo právnickou osobou pred vykonaním alebo po vykonaní dohodnutej služby.  

 

 

Podmienky prenájmu kultúrneho domu 

§ 2     

1.    Prenájom priestorov kultúrneho domu obec poskytne občanom obce, ktorí nemajú podlžnosti 

voči obci, spoločenským organizáciám pôsobiacim na území obce ako aj mimo obce, a občanom, 

ktorí nemajú trvalý pobyt na území obce.  

2.   Vzor  ŽIADOSTI O PRENÁJOM PRIESTOROV  tvorí Prílohu č. 1  

  3.   Vzor ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PRIESTOROV tvorí Prílohu č.2  

 

Podmienky určovanie úhrad za prenájom kultúrneho domu 

                                                                          § 3 

 

1. Úhrada za prenájom kultúrneho domu a vrátane kuchyne je splatná vopred, pred uskutočnením 

nájmu v hotovosti priamo do pokladne Obecného úradu. V prípade nezaplatenie úhrady včas, 

k prenájmu priestorov kultúrneho domu vrátane kuchyne  nedôjde. 
 

2. V prípade nájmu kultúrneho domu vrátane kuchyne sa platí spolu s úhradou za prenájom 

depozit vo výške 100 Eur v hotovosti priamo do pokladne Obecného úradu. Ten bude po 

odovzdaní prenajatých priestorov bez poškodenia vrátený späť.  
 

3. Nájomca na účely tohto VZN zodpovedá za prenajaté priestory, ich zariadenie a inventár 

v plnom rozsahu. 

4. Za poškodenie majetku obce – poškodenie priestorov kultúrneho domu a kuchyne vrátane je 



nájomca v čase prenájmu plne zodpovedný. Depozit nebude vrátený v prípade, že dôjde 

k poškodeniu prenajatého majetku obce, bude použitý na úhradu poškodeného majetku. 
 

5. Príjmy za prenájom v zmysle tohto VZN sú príjmami obce. 

 

6. Od úhrad za nájom kultúrneho domu v zmysle tohto VZN sú oslobodení: 

- občianske združenia a neziskové organizácie v pôsobnosti obce Ložín, 

- Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Ložín, 

- Materská škola Ložín. 

 

Úhrady za prenájom kultúrneho domu 

                                                                          § 4 

 

1.   Úhrady za prenájom kultúrneho domu vrátane kuchyne tvorí Príloha č. 3 k VZN o podmienkach 

určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov v majetku obce Ložín 

 
 

Povinnosti užívateľov priestorov KD 

                                                                             § 5 
 Nájomca  je povinný: 

1. užívať zariadenie šetrne a neznečisťovať priestory a okolie KD, neplytvať energiami /elektrika, 

voda, kúrenie/, 

2. s odpadom vzniknutým počas užívania KD nakladať v zmysle VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ložín, 
  
3. vzniknuté poškodenie na majetku a zistené závady ihneď nahlásiť zodpovednému 

pracovníkovi, 
 

4. bezodkladne alebo v najbližší pracovný deň po skončení užívania priestorov oznámiť 

zodpovednému pracovníkovi obce skutočné trvanie užívania priestorov KD. 
 

5. používať len tie priestory, o ktoré bolo požiadané, 
 

6. opustiť priestory KD, resp. pri jednorazových podujatiach ich odovzdať zodpovednému 

pracovníkovi obce v stave, v akom ich prevzal, čisté, upratané a uzamknuté, a to bezodkladne 

po skončení podujatia alebo najneskôr v najbližší pracovný deň. 

 

Návrh na uzavretie zmluvy o prenájme kultúrneho domu 

§ 6 
 

1. Návrh zmluvy za prenájom kultúrneho domu vrátane kuchyne tvorí Príloha č. 4 k VZN 

o podmienkách určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov v majetku 

obce Ložín.



Úhrada za užívanie  Domu smútku 

§ 7 

 

1. Úhrada za užívanie Domu smútku: 20,00 EUR 

2. Použitie chladiaceho zariadenia: - za každý začatý deň/ 10,00 EUR. 

 3.   Poplatky je možné uhradiť:  

        a) v hotovosti do pokladne obce, 

        b) bezhotovostne poštovou poukážkou alebo platobným príkazom na účet obce  

            Prima Banka a.s č. ú.: SK 10 5600 0000 0042 9567 1001 
 

 

           Cintorínsky poplatok 

§ 8 

 

1. Cintorínsky poplatok je 3,00 EUR / rok / na domácnosť. 

a) Poplatok platia aj pozostalí, ktorí majú pochovaných svojich blízkych na obecnom 

cintoríne, ale nemajú trvalé bydlisko v Ložíne. 

b)  Od poplatku sú oslobodení občania s trvalým pobytom v obci, ktorí na miestnom 

cintoríne nemajú pochovaného žiadneho príbuzného. 

       2.  Poplatky je možné uhradiť:  

        a) v hotovosti do pokladne obce, 

        b) bezhotovostne poštovou poukážkou alebo platobným príkazom na účet obce  

             Prima Banka a.s č. ú.: SK 10 5600 0000 0042 9567 1001 

 

 

      Prenájom  miešačky 

§ 9 

 

1. Poplatok za užívanie obecnej malej miešačky 10,00 EUR/deň,                                            

15,00 EUR/deň za veľkú miešačku pre občanov s trvalým pobytom na území obce 

Ložín.  

2. Občan si miešačku požičiava na základe zmluvy o výpožičke s depozitom 50,00 EUR. 

Po vrátení miešačky a po splnení podmienok v zmluve sa záloha občanovi vracia. 

Depozit nebude vrátený v prípade, že dôjde k poškodeniu prenajatého majetku obce, 

bude použitý na úhradu poškodeného majetku. 

3.   Pre cudzích sa miešačka nepožičiava.  

 4.   Poplatok sa uhradí v hotovosti do pokladne obce. 

 

Poplatok za kosenie 

§ 10 
 

1. Poplatok za kosenie pre súkromné osoby pracovníkmi MOS obecného úradu bubnovou 

kosačkou je 4,00 EUR/ 100 m². 

2. Kosenie pricestných rigol občanom nad 65. rokov, ktorí  žijú v obci sami, bez rodinných 

príslušníkov kosenie bez poplatku. 



3. kosenie strunovými kosačkami občanom obce nad 65. rokov, ktorí žijú v obci sami, bez 

rodinných príslušníkov za poplatok  5,00 EUR/ hodina práce + cena spotrebovaného 

benzínu a spotrebného materiálu ( struna a olej). 

4.  Poplatok sa uhradí v hotovosti do pokladne obce. 

 

                                           Poplatky za kopírovanie dokumentov 

§ 11 

 

1. Poplatok za kopírovanie dokumentov na obecnom úrade vo výške 0,10  EUR za 

jednostrannú kópiu  pre cudzích občanov, pre občanov obce Ložín zdarma. 

   2.  Poplatok sa uhradí v hotovosti do pokladne obce. 

 

 

Poplatky za požičanie pivných setov 

§ 12 

 

1. Poplatok  za požičanie pivných setov: 1 sada – 5,00 EUR /1 deň 

2. Poplatok sa uhradí v hotovosti do pokladne obce. 

  

 

 Poplatky za drvenie konárov 

§ 13 
 

1. Poplatok za drvenie pre súkromné osoby pracovníkmi obecného úradu v cene 5,00 EUR 

za hodinu práce. 

2. Poplatok sa uhradí v hotovosti do pokladne obce. 
  

 

Poplatok za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase 

§ 14 
 

1. Poplatok za vyhlásenie jednej relácie v obecnom rozhlase – 2,00 EUR ( oznamy, životné 

jubileá,) . 

2. Od poplatku sú oslobodené občianske združenia a neziskové organizácie vykonávajúce 

svoju činnosť v obci Ložín. 

3. Poplatok za vyhlásenie jednej relácie v obecnom rozhlase s vyhlásením o predajných 

miestach ( OcÚ, COOP Jednota, pri kostole, parkovisko pri Dome smútku) - 7,00 EUR. 

4. Poplatok je možné uhradiť:  

        a) v hotovosti do pokladne obce, 

        b) bezhotovostne poštovou poukážkou alebo platobným príkazom na účet obce  

                   Prima Banka a.s č. ú.: SK 10 5600 0000 0042 9567 1001 

 

 

              

 

 



  Poplatok za požičanie traktorovej vlečky 

§ 15 
 

1. Poplatok za požičanie traktorovej vlečky je 10,00 EUR / vývoz – vlečka bude 

zapožičaná poplatnikovi na nevyhnutný čas. Každý ďalší začatý deň pristavenie vlečky- 

poplatok 10,00 EUR. 

2. Poplatok je možné uhradiť:  

        a) v hotovosti do pokladne obce, 

        b) bezhotovostne poštovou poukážkou alebo platobným príkazom na účet obce  

              Prima Banka a.s č. ú.: SK 10 5600 0000 0042 9567 1001 

 

 

Spoločné  a záverečné ustanovenia 

§ 16 

 

1. Príjmy zo zmluvných vzťahov  a poplatkov sú príjmami rozpočtu obce Ložín. 
 

2. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch – v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa      ( najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak o úhradách za prenájom ako aj 

o poplatkoch za poskytované služby. 
 

3. Nesmie však znížiť o viac ako jednu polovicu z určenej úhrady. 
 

4. Obec si určuje právo určiť v „Zmluve o prenájme“ časové rozmedzie prenájmu na jednotlivé 

akcie. V prípade nedodržania verejného priadku si obec vyhradzuje právo požiadať nájomcu 

o okamžité ukončenie akcie v prenajatých priestoroch. 
 

5. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ložíne dňa   

25.06.2022 uznesením č. 20/2022 
 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.07.2022 

7. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.3/2020 o úhradách za poskytované služby obcou 

Ložín 

 

 

 

 

 

V Ložíne, dňa 25.06. 2022 

 

 

                                                                                                               Mgr. Monika Pastírová 

                                                                                                                     starostka obce    

 

 

 

  



 

PRÍLOHA č. 1            VZOR  Žiadosti o prenájom kultúrneho domu  

Hlavička (meno - názov žiadateľa, adresa-sídlo, IČO/ č. OP)  

Obec Ložín 
Obecný úrad Ložín, Ložín 31 
072 05 Bracovce 

Vec  

Žiadosť o nájom priestorov v Kultúrnom dome v Ložíne 

 Účel nájmu:  .................................................................................................................. .  
(napr. svadba, rodinná oslava, kar, predajná akcia a pod. )  

 Dátum nájmu:  ....................................... .  

 Doba nájmu:  ........................................ .        Čas od - do:   .........................................  

      V Ložíne, dňa  ........................................... .  

 

 
                                                                                               ----------------------------    
                                                                                                          nájomca 

S nájmom : súhlasím - nesúhlasím  

------------------------------   
poverený pracovník obce  

 



 
PRÍLOHA č. 2            Zápis o odovzdaní a prevzatí priestorov 

 

 

 

Odovzdávajúci:    Obec Ložín, Obecný úrad Ložín 31, 072 05 Bracovce 

             starosta obce: Mgr. Monika Pastírová, starostka obce 

                                Zodpovedný pracovník : Andrea Ivanová 

          IČO:        00325449                           číslo účtu: SK 10 5600 0000 0042 9567 1001 

 

 

Preberajúci: 

        ........................................................................... 

 

   ............................................................................ 

 

   ............................................................................ 

 

Priestory:           .................................................................................................................. 

Odovzdané dňa: ............................................................................ 

 

Zaplatená záloha: .......................................................................... 

 

Požadovaný čas užívania:    ........................ - .......................... 

 

 

 

                     -----------------------                                                      ------------------------- 

  odovzdávajúci                                  preberajúci 

 

 

PREVZATIE PRIESTOROV PO SKONČENÍ UŽÍVANIA: 

 

Dátum: _________________ 

 

Skutočný čas užívania:    ........................ - ............................... 

 

Doplatené/Vrátené:  .......................................................... 

 

Pripomienky k zistenému stavu : ........................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................ 

 

Vrátená záloha:  ............................................................... 

 

 

     -----------------------                                                                      ------------------------ 

                      preberajúci                                         odovzdávajúci 

 



PRÍLOHA č. 3            Úhrady za prenájom Kultúrneho domu v Ložíne 

 

 
                                         

 

  Ceny v EUR   

  Nájom osobám  

Druh nájmu  Občanom s   Ostatným 

 trvalým   bez 
trtrvatrval
ého 

 pobytom   trvalého 

 v obci Ložín  pobytu 

Prenájom kultúrneho domu vrátane 
kuchyne: 12- 48 hod. * 
 
** 
 

300 EUR   400 EUR 

* Lehota sa ráta od dátumu a času       
prebratia 

    

Prenájom kultúrneho domu vrátane 200 EUR  300 EUR   

 Kuchyne do 12 hod. 
 

    

kar (prenájom so zariadením  30 EUR     40 EUR  

kuchyne)      

predajná akcia (bez použitia      10 EUR   (suma za každú načatú hodinu)  

kuchyne)      

Upratovanie priestorov po akcii 
 

     100 EUR 

 



PRÍLOHA  č. 4                            VZOR Nájomnej zmluvy  

ZMLUVA O NÁJME KULTÚRNEHO DOMU 
Podľa zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

l. 
Zmluvné strany  

 

1.1. 
Prenajímateľ:  

1.2. 
Nájomca:  

 
Obec Ložín 
Obecný úrad Ložín 31 
072 05 Bracovce 
zastúpená: Mgr. Monika Pastírová,  
starostka obce  
IČO: 00325449 
IBAN: SK10 5600 0000 0042 95471001 
(ďalej len "prenajímatel'“ )  
 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.................................................................... 
(ďalej len "nájomca")  

II.  
                  Predmet a účel nájmu  

 
2.l. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania priestory kultúrneho  

domu v Ložíne, ktoré sú vo vlastníctve obce Ložín a to (uvedie sa konkrétny priestor KD)  

 

................................................................................................................................................  

 2.2. Účelom nájmu je :  .................................................................................................... .... 

III.  

Doba nájmu  

3.1. Doba nájmu predmetných priestorov kultúrneho domu je dohodnutá na dobu určitú a 

to :     dňa .................................................... 

 

       3.2. Prevzatie prenajímaných priestorov nájomcom sa uskutoční po dohode s  

     povereným pracovníkom obce. 

       3.3. Odovzdanie prenajatých priestorov kultúrneho domu prenajímateľovi sa uskutoční  

         dňa: .......................



 
IV.  

Nájomné a úhrada za služby  

4.l. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné za prenajaté priestory vo výške:  

.................................................................. 

4.2.  Nájomca uhradí prenajímateľovi pri prevzatí priestorov depozit vo výške 100,00 EUR. 

4.3.  Nájomné  a depozit sú splatné vopred pred začatím užívania predmetu nájmu v 

hotovosti do pokladne obecného úradu Ložín.  

V.  
Práva a povinnosti zmluvných strán  

5.1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi priestor v stave spôsobilom na  
riadne užívanie za účelom nájmu.  

5.2 Nájomca sa zaväzuje najneskôr v deň akcie písomne prevziať kultúrny dom podpisom  
preberacieho zápisu a po skončení akcie je povinný odovzdať prenajímateľovi uvoľnený  
 priestor v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na opotrebenie, aké je obvyklé  
pri riadnom užívaní a údržbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

5.3. Nájomca je povinný užívať priestory len na účel a v rozsahu, ktorý je dohodnutý v 
zmluve.  

5.4. Nájomca nie je oprávnený prenechať priestor do nájmu tretím osobám.  

5.5. Pri odovzdaní predmetu nájmu nájomcom v nepoškodenom stave bude nájomcovi 
depozit vrátený v plnej výške. 

5.6. V príde zistenej škody alebo poškodenia predmetu nájmu bude nájomcovi výška škoda 
bude prednostne stiahnutá z depozitu. 

5.7. V prípade poruchy, resp. potreby vykonania opráv na predmete nájmu, je nájomca bez  
zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi a umožniť mu vykonanie  
potrebných opatrení. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú nesplnením tejto povinnosti,  
resp. aj za inú škodu, ktorú spôsobil na majetku prenajímateľa.  

5.8. Nájomca uhradí spôsobenú škodu v plnom rozsahu do 30 dní od odovzdania predmetu 
nájmu. 

VI.  
Osobitné a záverečné ustanovenia  

6.1. Táto zmluva môže byt' zmenená, doplnená alebo zrušená po vzájomnej dohode 
zmluvných strán a to písomnou formou.  

6.2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, rozumejú jej a svojím podpisom  
potvrdzujú, že túto zmluvu uzavreli vážne a dobrovoľne.  

6.3.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch. Jeden dostane nájomca a jeden  
prenajímateľ.  

 



6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia so spracovaním ich osobných údajov (v prípade  
fyzickej osoby ide o meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia) za účelom 
uzavretia tejto zmluvy v zmysle zákona Č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to až do doby ukončenia jej archivácie.  

6.5. Táto zmluva je platná a účinná dňom podpisu.  

 V Ložíne, dňa .............................. 

 

 

Prenajímateľ :   ............................................... 

Nájomca:    ............................................... 


