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Obecné zastupiteľstvo v Kysuckom Lieskovci v zmysle  § 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     

 

V Š E O B E C N E     Z Á V A Z N E      N A R I A D E N I E 

č.  7/2017 

o úhradách za krátkodobý a dlhodobý prenájom  hnuteľného 

a nehnuteľného majetku obce Kysucký Lieskovec 

 

§ 1 

Predmet a pôsobnosť 

 

1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kysucký Lieskovec (ďalej len „nariadenie“, 

alebo „VZN“) stanovuje výšku úhrady za prenájom a krátkodobý prenájom 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce: 

 

a) krátkodobý prenájom priestorov a inventára kultúrneho domu, 

b) krátkodobý prenájom obecných vitrín a tabúľ, 

c) krátkodobý prenájom priestorov tribúny 

d) krátkodobý prenájom telocvične ZŠ 

e) prenájom nebytových a bytových priestorov obce 

f) prenájom obecných pozemkov 

g) poplatok za zriadenie vodovodnej prípojky 

 

2. Hnuteľný a nehnuteľný majetok obce sa prenajme právnickým a fyzickým osobám za 

účelom rozvoja podnikateľských aktivít, realizáciu činnosti v oblasti  vzdelávania, 

školstva, zdravotníctva, kultúry, sociálnej a charitatívnej činnosti, na činnosť 

záujmových  združení, politických strán a hnutí, prípadne na inými predpismi 

dovolený účel. 

3. O prenájme podľa § 6, § 7 a § 8 tohto VZN  rozhoduje na základe žiadosti Obecné 

zastupiteľstvo, o prenájme  podľa § 5 tohto VZN  rozhoduje riaditeľ ZŠ  a o ostatných 

prenájmoch a poplatkoch podľa tohto VZN  rozhoduje v súlade s týmto  VZN starosta 

obce. Žiadosť o prenájom musí obsahovať presné identifikačné údaje žiadateľa, popis 

účelu na ktorý sa má prenájom poskytnúť, oprávnenie žiadateľa na podnikanie, 

 výslovný súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov v zmysle osobitného 

predpisu. 

4. Obecné zastupiteľstvo môže na žiadosť žiadateľa v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa nájom odpustiť. 

5. Nájom Obecné zastupiteľstvo odpustí hlavne  v prípadoch, ak sa jedná o charitatívne 

a benefičné spoločenské akcie, kde výťažok z akcie je určený a odovzdaný 

konkrétnemu adresátovi z obce, ktorý sa dostal do zložitej sociálnej, zdravotnej, či 

ekonomickej situácie a spoluorganizátorom tejto spoločenskej akcie je Obec. 
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§ 2 

Krátkodobý prenájom priestorov a inventára Kultúrneho domu 

 

1. Úhrady za krátkodobý prenájom priestorov  kultúrneho domu a jeho inventára pri 

usporiadaní diskoték, tanečných zábav, plesov, svadieb, rodinných osláv, predajných 

akcií, karov a iných akcií  platia žiadatelia takto: 

 

     A/   Sála + prísalie kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci : 

 

a) za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples – občania obce 

110,00 €/deň (vykurovacie obdobie), 

b) za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples – občania obce 

70,00 €/deň (nevykurovacie obdobie), 

c) za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples – ostatní 

nájomcovia 155,00 €/deň (vykurovacie obdobie), 

d) za krátkodobý prenájom sály na diskotéku, tanečnú zábavu, ples – ostatní 

nájomcovia 100,00 €/deň (nevykurovacie obdobie), 

e) za krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy, svadby – občania obce  

      70,00 €/deň (vykurovacie obdobie), 

f) za krátkodobý prenájom sály na rodinné oslavy, svadby – občania obce  

      45,00 €/deň (nevykurovacie obdobie), 

g) za krátkodobý prenájom sály  na rodinné oslavy, svadby – ostatní nájomcovia 

110,00 €/deň (vykurovacie obdobie), 

h) za krátkodobý prenájom sály  na rodinné oslavy,  svadby  –  ostatní nájomcovia 

70,00 €/deň (nevykurovacie obdobie), 

i) za krátkodobý prenájom sály na predajnú akciu 180,00 €/deň (vykurovacie 

obdobie), 

j) za krátkodobý prenájom sály na predajnú akciu 120,00 €/deň (nevykurovacie 

obdobie). 

 

     B/   Prísalie kultúrneho domu v Kysuckom Lieskovci  

 

a) fyzické a právnické osoby do 3 hodín...........     17,00 € (vykurovacie obdobie), 

b) fyzické a právnické osoby do 3 hodín...........     11,00 € (nevykurovacie obdobie), 

c) fyzické a právnické osoby viac ako 3 hodiny, max. 12 hodín   42,00 € 

(vykurovacie obdobie), 

d) fyzické a právnické osoby viac ako 3 hodiny, max. 12 hodín  27,00 € 

(nevykurovacie obdobie), 

e) FO a PO       viac     ako 5  hodín,   max.  12 hodín    na podnikanie            55,00  €  

      (vykurovacie obdobie), 

f) FO a PO viac ako 5 hodín, max. 12 hod na podnikanie......  35,00 € 

(nevykurovacie obdobie), 
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2. Úhrada za krátkodobý prenájom – schôdzková činnosť /UPS, ZIVL, polit. strany/: 

 

a)  sála 30,00 €  na max. 12 hod.  (vykurovacie obdobie), 

b)  sála 20,00 €  na max. 12 hod.  (nevykurovacie obdobie), 

c)  prísalie 17,00 €  na max. 12 hod.  (vykurovacie obdobie) 

d)  prísalie 11,00 €  na max. 12 hod.  (nevykurovacie obdobie) 

 

3. Úhrada za krátkodobý prenájom „Pekla“:   

 

FO – občania obce           10,00€   (bez ohľadu na vykurovacie obdobie – max. 1 deň) 

FO a PO  na podnikanie   20,00€  (bez ohľadu na vykurovacie obdobie – max. 1 deň) 

 

Obecným zložkám a neziskovým občianskym združeniam pôsobiacim v obci budú 

priestory na schôdzkovú činnosť v pekle poskytované zdarma, prísalie na konanie  

výročných schôdzok bude taktiež obecným zložkám poskytované  zdarma. 

 

4. Poplatky za poskytnuté služby spojené s prenájmom, upratovanie a iné sa platia     

nasledovne: 

 

- upratovanie KD po svadbách        15,00 € 

- upratovanie KD po zábavách  20,00 € 

- upratovanie prísalia   10,00 € 

- upratovanie „Pekla“   10,00 € 

 

Prenájom plátna na zakrytie lavíc  10,00 eur 

Prenájom kotlíka na guláš              10,00 eur  

 

 

§3 

Krátkodobý prenájom obecných vitrín a tabúľ 

 

1. Obecné vitríny a tabule sú: 

 

a) Obecná tabuľa, vitrína pred obecným úradom 

b) Obecná vitrína pri fontáne 

c) Obecná vitrína na autobusovej zastávke smer Čadca 

d) Obecná vitrína na autobusovej zastávke smer Žilina 

 

2. Úhrada za krátkodobý prenájom hnuteľného majetku – obecné vitríny a tabule platia 

fyzické a právnické osoby ako aj organizácie.: 



4 
 

a) Občianska inzercia                    A4     0,10 €/deň/1 ks 

                                                                           A3     0,20 €/deň/1 ks 

b) Komerčná inzercia                    A4     0,20 €/deň/1ks 

                                                                                 A3     0,50 €/deň/1ks    

                                                              

Celá vitrína malá na OcÚ ........................                         5,00 €/mesiac 

Celá vitrína autob. zastávky, fontána ......                       10,00 €/mesiac 

 

c) Zverejnenie inzercie na oficiálnej internetovej stránke obce      5,00 €/mesiac  

 

3. Úhrada za krátkodobý prenájom podľa § 2 a §3 tohto VZN sa platí pred začiatkom 

krátkodobého prenájmu,  v prípade poškodenia, zničenia alebo rozbitia inventára je 

úhrada v plnej výške.  

 

 

§ 4 

Krátkodobý prenájom priestorov tribúny na futbalovom ihrisku 

 

a) krátkodobý prenájom tribúny  do  2 hodín ........................................  10,00 € 

b) krátkodobý prenájom tribúny nad 2 hodiny  .....................................  30,00 € 

 

Úhrada za krátkodobý prenájom podľa § 4 tohto VZN sa platí pred začiatkom             

krátkodobého prenájmu,  v prípade poškodenia, zničenia alebo rozbitia predmetu            

nájmu je úhrada v plnej výške.  

 

 

§ 5 

Krátkodobý prenájom telocvične ZŠ 

 

1. nájomcovia, ktorí reprezentujú obec ................................................   7,00€/hod/skup./ 

2. ostatná verejnosť .............................................................................. 10,00€/hod/skup./  

 

Nájom a poplatky spojené s nájmom v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom obce Kysucký Lieskovec  podľa § 5 schvaľuje a poplatky vyberá riaditeľ Základnej 

školy. 

 

 

§ 6 

Cena za prenájom nebytových priestorov v obci 

 

1.  Poplatok za prenájom nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obce platí fyzická  

     a právnická osoba na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. 
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2.   Cena za nájomné nebytových priestorov je stanovená : 

 

a) predajné, kancelárske priestory  18,00 € /m2/rok 

b) skladové priestory    12,00 € /m2/rok 

c) ostatné priestory /chodby, provizória/   7,00 € /m2/rok 

d) výrobné priestory – priemyselné  14,00 € /m2/rok  

 

 

§ 7 

Cena  za prenájom bytových priestorov v obci 

 

1.  Poplatok za prenájom bytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obce platí fyzická 

     i právnická osoba na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy 

 

2.  Cena za nájomné bytových priestorov je stanovená :  16,00 €/m2/rok 

 

 

§ 8 

Cena za prenájom obecných pozemkov 

 

1. Poplatok za prenájom pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce platí fyzická 

      i právnická osoba na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy 

 

2. Cena za 1 m2 prenajatého pozemku v intraviláne obce je: 

 

a) pozemok využívaný na poľnohospodárske účely                  0,10€/m2/rok 

b) pozemok využívaný na podnikanie od   0 – 500 m
2
               5,00€/m2/rok 

c) pozemok využívaný na podnikanie  501 – 1000 m
2
               4,00€/m2/rok 

d) pozemok využívaný pre súkromné účely /napr. garáže/              4,00€/m2/rok 

 

3. Cena za 1 m2 prenajatého pozemku v extraviláne obce je: 

 

a) pozemok využívaný na poľnohospodárske účely               0,05€/m2/rok 

b) pozemok využívaný na podnikanie od 0 – 500 m
2
               4,00€/m2/rok 

c) pozemok využívaný na podnikanie   501 – 1000 m
2
              3,00€/m2/rok 

d) pozemok využívaný na podnikanie 1001 – 3000 m
2
              2,00€/m2/rok 

e) pozemok využívaný na podnikanie 3001 – 5000 m
2
              1,00€/m2/rok 

f) pozemok využívaný na podnikanie 5001 – 10000 m
2  

              0,50€/m2/rok 

g) pozemky využívané na podnikanie nad 10000 m
2
 sa schvaľujú osobitnou zmluvou   

            v zmysle čl. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kysucký Lieskovec  

            minimálne za cenu v mieste obvyklú. 
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4. Nájomná zmluva k prenájmom podľa §6, §7 a §8 tohto VZN musí mať písomnú formu,   

     musí obsahovať okrem iných náležitostí hlavne predmet a účel nájmu, výšku, splatnosť a   

     spôsob úhrady  nájomného a služieb spojených s nájmom, práva a povinnosti       

     prenajímateľa a nájomcu, trvanie nájomného vzťahu, spôsoby a dôvody skončenia   

     nájomného vzťahu,  doklad o oprávnení na podnikanie, ak bol vydaný, ako aj prípadné  

     podmienky zmluvných pokút, či úrokov z omeškania podľa Občianskeho zákonníka,   

     Obchodného zákonníka a nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. Predmet nájmu v prípade  

     prenájmu nehnuteľnosti, musí byť v zmluve presne určený a vymedzený, aby nemohlo  

     dôjsť k jeho zámene. Zároveň musí byť v nájomnej zmluve uvedené, že nájomca nemôže  

     predmet nájmu ďalej prenajímať a že v prípade inflácie, či zmeny VZN sa nájomca  

     zaväzuje akceptovať zvýšenie nájmu, v opačnom prípade je jeho nesúhlas so zvýšením  

     nájmu považovaný za hrubé porušenie zmluvy a prenajímateľ – Obec,  môže okamžite od  

     zmluvy odstúpiť. 

 

 

§ 9 

Poplatok za zriadenie vodovodnej prípojky 

 

1. Poplatok platí FO alebo PO za prvé pripojenie objektu vodovodného rozvodu na obecný  

     vodovod. 

2. Osoby uvedené v bode 1. sú povinné písomne požiadať o pripojenie rozvodu vody na 

     obecný vodovod vo forme žiadosti na obecnom úrade. 

3. Poplatok činí u fyzických osôb  66,50€  a u právnických osôb  100,00€  a jeho úhrada 

     sa vykonáva v hotovosti na pokladňu obce Kysucký Lieskovec. Uvedená suma predstavuje 

     len základný administratívny poplatok za pripojenie. Ďalšie náklady spojené s napojením 

     /navŕtavací pás, zemný ventil + súprava/  si  fyzická  aj  právnická  osoba  bude  hradiť 

     na vlastné náklady.  

      

 

§10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ruší sa VZN č. 24 účinné od 1. 1. 2011 prijaté uznesením č. 43/2010 zo dňa 25. 11. 2010 

v bode 7 - Poplatok za prenájom nebytových priestorov v obci, 8 - Poplatok za prenájom 

bytových priestorov v obci, 9 - Poplatok za prenájom obecných pozemkov, 10 – Poplatok 

za prenájom priestorov a služieb KD, 12 - Poplatok za zriadenie vodovodnej prípojky, 

14 -Poplatok za používanie umelej trávy. 

 

2. Úhrada za krátkodobý prenájom sa platí pred krátkodobým prenájmom na obecnom     

úrade v čase úradných hodín, prípadne na účet Obce Kysucký Lieskovec, úhrada podľa      

§ 5 – Krátkodobý prenájom telocvične ZŠ  sa platí na účet ZŠ Kysucký Lieskovec. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa     

13. 12. 2017   a nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia. 

 

4. Týmto VZN sa budú riadiť aj  nájomné zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou 

tohto VZN    na dobu neurčitú,   tieto  budú  dané  do  súladu s týmto VZN najneskoršie do 

3 mesiacov od účinnosti tohto VZN. V prípade, že nájomca nepristúpi k zosúladeniu 
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pôvodnej  nájomnej  zmluvy  s  týmto VZN č.  v lehote do 3 mesiacov od jeho účinnosti, 

môže Obec od zmluvy okamžite odstúpiť. 

 

5. Toto VZN č. 7/2017 sa nevzťahuje na nájomné zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred jeho 

účinnosťou na základe verejnej súťaže a na  zmluvy, ktoré boli uzatvorené  pred jeho 

účinnosťou  na dobu určitú, tieto  ostávajú  v platnosti  do uplynutia tejto doby. 

 
6. VZN nadobúda účinnosť 1. 1. 2018 

 

 

 

 

V Kysuckom Lieskovci 14. 12. 2017 

 

 

 

         

 

Mgr. Magdaléna Trubanová 

                                                                                                              starostka obce 

 

  

 

 


