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VZN schválené na V. verejnom zasadnutí poslancov OZ dňa 13.8.2015  

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Smolenice dňa 18.8.2015  
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Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo:  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2013  

Dodatok č. 2  

 

ktorým sa mení a dopĺňa  
všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013  

o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice 
 

   

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013 Z. z. o službách poskytovaných 
obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa 
takto: 

 

1. Ustanovenie § 4 bod A. VZN a dodatok č. 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 
 

 

„ A. Sadzba poplatku  za prenájom KD Smolenice a KSD Smolenická Nová Ves je 

nasledovná: 
 

Prenájom KD Smolenice /SNP 87/ : 
 

Prenájom KD pre komerčné účely /kinosála/           20 € za každú začatú hodinu 

Prenájom KD pre komerčné účely /sobášna sieň/                5 € za každú začatú hodinu                 
Prenájom KD pre komerčné účely /vestibul/      3 € za každú začatú hodinu  
Prenájom KD /predvolebné mítingy/                          5 € za každú začatú hodinu             

Prenájom KD /kinosála/ na rozvoj telesnej a športovej                     
kultúry, záujmovej činnosti pre občanov Obce 

Smolenice /akcie s výberom vstupného/                                     bezplatne 

Prenájom KD na usporiadanie tanečnej zábavy                      300 € + záloha 200 € / ktorá sa vráti                            
po ukončení akcie a prebratí KD/  

 

Prenájom KSD Smolenická Nová Ves /Obrancov mieru 86/ : 
  

1. Na účely usporiadania svadobnej hostiny : 

- ak je aspoň jeden z mladomanželov občanom Smoleníc  

v letnom období   100 €  v zimnom období  120 €  

- ak nie je ani jeden z mladomanželov občanom Smoleníc 

v letnom období   120 €  v zimnom období  140 €  
 

2. Na účely usporiadania smútočnej hostiny 

- v letnom období     20 €  v zimnom období   30 €                                       
 

3. na účely usporiadania rodinnej oslavy, stretávky 

- ak je aspoň jeden z objednávateľov občanom Smoleníc 

v letnom období    70 €  v zimnom období    90 €  



- ak nie je nikto z objednávateľov občanom Smoleníc 

v letnom období  100 €  v zimnom období  120 €  

 

4. na účely usporiadanie tanečnej zábavy 200 € 

 

5. na účely usporiadanie prezentácie, školenia na 1 deň 

- v letnom období   50 €  

- v zimnom období 70 €               

      6.    na predvolebné mítingy pre komunálne voľby   5 € / hod               

 

 

Preberanie KSD v piatok do 16.00 hod.  

Odovzdanie KSD v pondelok do 12.00 hod. 

 

Zimné obdobie je od 01.10. do 30.04. 
 

- bezplatný prenájom pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti obce Smolenice  
 

Oslobodené od poplatku sú organizácie pôsobiace na území obce Smolenice a osoby, ktoré sa 
stretávajú na účely prípravy kultúrneho podujatia (napr. divadelné predstavenie) pre obec 
alebo pri príprave prezentácie a pomoci obci. 

 

Oslobodené od poplatku sú organizácie pôsobiace na území obce Smolenice  pri príležitosti 
výročnej schôdze, školské akcie, prezentovanie programu detí, osvetové prednášky, záujmové 
krúžky. Bezplatný prenájom sa bude považovať za nefinančnú dotáciu obce pre organizácie 
pôsobiace na území obce Smolenice. 

 

Oslobodený od poplatku je Obecný úrad Smolenice a akcie ním organizované, verejné 
zasadnutia obecného zastupiteľstva a zasadnutia komisií obecného zastupiteľstva. 

 

Oslobodené od poplatku sú akcie na základe rozhodnutia starostu obce, alebo obecného 
zastupiteľstva.  
 

Nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade: 
 

Obec neposkytuje nájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade. 
 

Nájom sa bude evidovať v kalendári akcií, kde sa každá požiadavka zaeviduje s údajmi: 
Dátum rezervácie, čas od-do, účel nájmu, počet osôb, sadzba, záloha, vyúčtovanie, poznámka 
o ukončení.“ 

 

2. Ostatné ustanovenia tohto VZN ostávajú nezmenené. 
 

 

Článok 2 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť 1.9. 2015 

  

Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Smolenice dňa  13.8.2015  

 

 

Anton Chrvala v.r. 

starosta obce 

 


