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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kotešová  č. 5/2022  
o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom 

      

Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto  

 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie): 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto nariadenie upravuje podmienky za poskytovanie služieb občanom a poplatky, ktoré sú 

stanovené za jednotlivé poskytované služby v obci Kotešová. Sú uvedené v prílohe č. 1 tohto 

VZN, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou. 

2. Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatnenie, alebo 

v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 

3. Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažných ústavoch, poštovou poukážkou, alebo 

v hotovosti do pokladne obce. 

4. Poplatky sa platia bez vyrubenia rozhodnutia, sú splatné po poskytnutí služby a sú príjmom 

obce. Pri poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka obce potvrdenie o zaplatení 

poplatku.  

5. Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej je oprávnené v prípade osobitného zreteľa a verejného 

záujmu určiť sadzbu za prenájom nebytových priestorov na podnikanie inak, ako je uvedené 

v prílohe číslo 1 tohto VZN, bod. 6. 

 

§ 2 

Druh poplatku 

1. V obci Kotešová sa budú vyberať tieto poplatky za služby: 

a) Poplatok za prenájom nebytových priestorov, 

b) Vyhlásenie v obecnom rozhlase, 

c) Kopírovanie a skenovanie papierov, 

d) Prenájom strojov a náradia, 

e) Prenájom viacúčelového multifunkčného ihriská, 

f) Ostatné poplatky za služby. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová  

na svojom rokovaní dňa 14. 12. 2022  uznesením č.N/12/2022 a ruší VZN č. 2/2021 v plnom 

rozsahu. 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2022  nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023. 

 

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

                                                                                                          PhDr. Mgr. Peter Mozolík 

                                                                                                               starosta obce 

V Kotešovej,  dňa 14. 12. 2022 
 

Vyvesené dňa:  

 

Zvesené   dňa: 



Príloha č. 1 k VZN č. 5/2022 

Miestne poplatky obce Kotešová za prenájom priestorov, nebytových priestorov na podnikateľskú činnosť 

a ostatné služby, účinné od 1. 1. 2023, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kotešovej č. N/12/2022, zo 

dňa 14. 12. 2022 

 

P. č. Druh prenájmu alebo služby Cena za 

službu   

v € 

 1. Obecný rozhlas  

- jedno vyhlásenie oznamu občana (strata niečoho, meniny, narodeniny)  3,00 

- jedno vyhlásenie oznamu podnikateľského subjektu (komerčný oznam)  7,00 

 2.  Nájom priestorov v veľkej zasadačke obecného úradu  

- rodinná oslava  občana s trvalým pobytom na území obce Kotešová 

- smútočná udalosť – kar (zosnulý/á s trvalým pobytom na území obce) 

170,00 

  60,00  

- rodinná oslava občana s trvalým pobytom mimo územia obce Kotešová 

- smútočná udalosť – kar (zosnulý/á s trvalým pobytom mimo obce) 

 

370,00 

110,00 

 

- poplatok za veľký obrus / 1 ks ( v rátane zapožičania do domácnosti ) 

- poplatok za návlek na stoličku / 1 ks 

 

  1,50 

  1,00 

 

tanečná zábava, spoločenská akcia, ples, diskotéka poriadaná podnikateľským subjektom + 

k cene sa pripočíta spotreba energií do 5 hod. alebo nad 5 hod. + obrusy a návleky 

380,00 

 

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nájom priestorov v hornej zasadačke obecného úradu, alebo vo vestibule sály   

- svadba, krstiny, rodinné oslavy, jubileá  občana s trvalým pobytom na území obce 120,00 

- svadba, krstiny, rodinné oslavy, jubileá  občana s trvalým pobytom mimo územia obce 170,00 

- pohrebná hostina (kar) pre občanov s trvalým pobytom na území obce  40,00 

- pohrebná hostina (kar) pre občanov  pre občanov s trvalým pobytom mimo územia obce 60,00 

- poplatok za veľký obrus /1ks ( v rátane zapožičania do domácnosti )  1,50 

- prezentácia tovarov a služieb  7,00/1 hodina 

- zasadnutia orgánov urbárskych spolkov v Kotešovej 5,00/1 hodina 

 4. 

Nájom priestorov v Požiarnej zbrojnici v Oblazove   

 

 

- svadba, krstiny, rodinné oslavy, jubileá  občana s trvalým pobytom na území obce 50,00 

- svadba, krstiny, rodinné oslavy, jubileá  občana s trvalým pobytom na území obce 70,00 

- pohrebná hostina (kar) pre občanov s trvalým pobytom na území obce  20,00 

- pohrebná hostina (kar) pre občanov s trvalým pobytom na území obce  30,00 

- poplatok za veľký obrus /1ks ( v rátane zapožičania do domácnosti ) 1,50 

  

 5. Zapožičanie náradia 

- miešačka na betón / 1 hodina 

- lešenie / 1 deň  

- centrála / 1 hodina 

- pivovarský set  1 deň / 1 ks 

- jedálenský drevený stôl 1 deň / 1 ks 

- jedálenská stolička 1 deň / 1 ks 

 

2,00 

10,00 

3,00 

5,00 

5,00 

0,50 

- Fiat Ducato  – valník 0,90/1km + 

7,00/1 hodina 

Traktor + prídavné zariadenia 

 

1,30/1km + 

7,00/1 hodina 



 6. Prenájom náhodného predaja pred OU v Kotešovej 4,00 / 1 hod.  

 

 7. Prenájom nebytových priestorov na podnikanie  

- pre fyzické osoby, živnostníkov 

23,00 /m2/rok 

- pre firmy a organizácie 

 

23,00 /m2/rok 

8. 

Prenájom viacúčelového ihriská v obci Kotešová  

-  žiaci ZŠ a deti MŠ 

 

0,00 

- členovia miestnych organizácií (OFK počas tréningového procesu,   

   DHZ, ZO SZZ záhradkárov Kotešová) 

 

0,00 

- 1 hod.- občania do 18 rokov s trvalým  pobytom na území obce 

   v sprievode dospelej osoby  

 

5,00/ 1hod 

- 1 hod. – občania s trvalým pobytom na území obce  10,00/1hod. 

- 1 hod. – občania s trvalým pobytom mimo územia obce  18,00/1hod. 

- celodenný prenájom viacúčelového ihriská 200,00 

  

9. 
Poplatok za používanie erbu obce Kotešová v zmysle štatútu obce Kotešová  

 

30,00 

10. 

Poplatok za kopírovanie dokumentov 

- kopírovanie formát A4 – jednostranne 

 

0,10 

- kopírovanie formát A4 – obojstranne 0,20 

- kopírovanie formát A3 – jednostranne  0,20 

- kopírovanie formát A3 – obojstranne 0,40 

- príplatok za kopírovanie stránky k základným sadzbám vo farbe 0,20 

 
 


