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 Obec Chocholná – Velčice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v y d á v a  toto: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chocholná – Velčice č.    3/2016 
o uplatňovaní cien - platieb za niektoré služby a nájom (ďalej len VZN). 

 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Chocholná - Velčice určuje: 

 Poskytované služby a nájmy, za ktoré sa môžu vyberať platby - poplatky : 

1. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase  
2. Poplatok za priestory v správe OcÚ 
3. Poplatok za miesto pri predaji tovaru, alebo poskytovania služieb 
4. Poplatky za zapožičanie inventára 
5. Poplatky za zapožičanie krojov 
6. Iné poplatky 

 
 

Článok 2 
Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase 

 

Poplatok platia fyzické aj právnické osoby a podnikatelia, sadzba poplatku je 3,40 €/1 vyhlásenie. 

 
 

Článok 3 
Poplatok za priestory v správe OcÚ 

 
prísalie KD: 
  letné obdobie zimné obdobie 
  cena v € cena v € 

1. reklamné, predajné akcie, (prenajímateľmi sú 
súkromní podnikatelia, firmy, právnické osoby) 

2,70 €/1 hod. 
. 

3,40 €/1 hod. 
 

2. kary, oslava životného jubilea, (prenajímateľmi 
sú občania, fyzické osoby) 

1,70 €/1 hod. 
 

2,40 €/1 hod. 
 

 
sála KD: 
  letné obdobie zimné obdobie 
  cena v € cena v € / 

1. reklamné, predajné akcie, (prenajímateľmi sú 
súkromní podnikatelia, firmy, právnické osoby) 

6,70 €/1 hod. 
 

11,70 €/1 hod. 
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2. kary, oslava životného jubilea, (prenajímateľmi 
sú občania, fyzické osoby) 

4,00 €/1 hod. 
 

6,70 €/1 hod. 
 

3. tanečné zábavy 83,00 €/akcia 
 

100,00 €/akcia 
 

 
Park slobody: 
  cena v € / 

1. tanečné zábavy 
20,00 €/akcia 

 
 

Pre činnosť miestnych spoločenských organizácií, združení a cirkevných zborov sa priestory 
kultúrneho domu poskytujú zdarma. 

 

Článok 4 

Poplatok za miesto pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb 

1. Poplatok platia fyzické alebo právnické osoby, ktoré požiadajú OcÚ o miesto na predaj tovaru 
alebo  poskytovanie služieb. 

2. Miestom na predaj tovaru je miestna tržnica. 

3. Sadzba poplatku je 5,00 €. 

 
Článok 5 

Poplatok za zapožičanie inventára 
 

por. 

číslo 
Druh predmetu 

cena v € 

(do 3 dní) 

por. 

číslo 
Druh predmetu 

cena v € 

(do 3 dní) 

1. stôl  0,15 10. tanier hlboký 0,02 

2. stolička 0,05 11. tanier plytký 0,02 

3. jedálny príbor 0,04 12. tanier dezertný 0,01 

4. lyžica príborová 0,02 13. polievková misa 0,17 

5. lyžica veľká šalátová 0,04 14. tácka (na zákusky) 0,07 

6. vidlička veľká šalátová 0,04 15. kávová šialka a tanierik 0,04 

7. nôž veľký 0,04 16. pohár 0,2 0,04 

8. lyžička kávová 0,02 17. pohár 0,1 0,02 



VZN č. 3/2016 obec Chocholná - Velčice 

Strana 4 z 5 

 

9. naberačka 
0,05 

18. 
likérový pohárik na 
stopke 

0,04 

19. 
poháre 0,2 na stopke na 
víno 

0,05 
27. váza 

0,07 

20. soľnička, popolník 0,04 28. džbán na víno, karafa 0,10 

21. štamperlíky 
0,02 

29. 
kompótové misky 
porcelánové 

0,07 

22. kliešte, otvarák 0,04 30. plastové misky na guláš 0,04 

23. obracačka, vidlica 0,04 31. košík na chlieb 0,13 

24. misy na mäso 0,10 32. misa plastová veľká 0,10 

25. obrus biely 0,14 33. panvica srdiečková 0,30 

26. obrus farebný 0,10 34. čistenie obrus 1 ks 0,55 

Cena je stanovená na zapožičanie inventára na dobu najviac 7 dní. Pokiaľ nájomca nevráti 
zapožičaný inventár do 7 dní, obecný úrad bude účtovať za každý deň omeškania plnú sadzbu (ako 
za 7 dní) zapožičania inventára, ak sa obe strany nedohodnú inak. 

 
 
 

Článok 6 
 

Poplatky za zapožičanie krojov 
 

 
Por. Č. 

Časť kroja cena 1 ks 
do 3 dní v € 

Por. Č. 
Časť kroja cena 1 ks 

do 3 dní v € 
1 

čižmy 0,33 € 12 zástera biela 0,33 € 

2 klobúk 0,33 € 13 blúzka biela dámska 0,33 € 

3 košela pánska 0,33 € 14 lajblík dámsky modrý zamatový 0,33 € 

4 vesta pánska 0,33 € 15 lajblík dámsky farebný 0,33 € 

5 nohavice pánske 0,33 € 16 blúzka biela dievčenská 0,33 € 

6 kabanica pánska 0,33 € 17 sukňa modrá 0,33 € 

7 spodnička cudnica 0,33 € 18 blúzka biela chlapčenská 0,33 € 

8 spodnička dámska 0,33 € 19 nohavice biele chlapčenské 0,33 € 

9 šaty červené detské 0,33 € 20 habatky 0,33 € 
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10 sukňa modrá 0,33 €    

11 zástera čierna 0,33 €    

 

Článok 7 

Poplatok za kopírovanie 

Poplatok platia občania, organizácie, podnikatelia, ktorí požiadajú OcÚ o kopírovanie a skenovanie 
tlačív:     

                                                                                  sadzby poplatku 

a) formát tlačiva A4 jedna strana                               0,05 € 

b) formát tlačiva A4 dvojstrana                                  0,10 € 

c) formát tlačiva A3                                                    0,10 € 

d)  formát tlačiva A3 dvojstrana      0,20 € 

 
 

Článok 8 

Iné poplatky 
 

druh poplatku cena v € 

za Obecné noviny 0,17 €           

Obecná knižnica - ročný členský poplatok pre dospelých    1,00 € 

Obecná knižnica - ročný členský poplatok pre deti  0,50 € 

Pivný set 1 ks (stôl, 2 x lavica) /3 dni 3,00 € 

Stan /3 dni 50,00 € 

Veľkoobjemový kontajner/týždeň 5,00 € 

 
 
V Chocholná - Velčice 12.12.2016       Ing Alena Bulková 
             starostka obce 


