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Obec Malý Lapáš na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa § 6  v súlade v súlade s § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a §9a ods. 9, písm. b zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2022 o úhradách za 

poskytované služby a úkony vykonávané obcou Malý Lapáš a za prenájom 

nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Malý Lapáš 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje jednotlivé služby a úkony 

vykonávané obcou Malý Lapáš, krátkodobý prenájom nebytových priestorov (§9a, ods. 9, písm. b 

zákona o majetku obcí) a prenájom zariadení v majetku obce Malý Lapáš, spôsob a minimálnu 

výšku úhrady za ne. 

2. Obec Malý Lapáš je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané Obecným 

úradom v Malom Lapáši (ďalej len OcÚ“) 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č. 

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

4. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na prenájom, spoplatňovací úkon, 

alebo v záujme ktorej bol prenájom resp. takýto úkon vykonaný. Ak je poplatníkov niekoľko, sú 

povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

5. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na prenájom, vykonanie služby alebo 

úkonu obcou Malý Lapáš. 

6. Ustanovenia zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady 

hospodárenia s majetkom obce Malý Lapáš nie sú vydaním tohto VZN dotknuté. 

7. O výške úhrady za dočasné užívanie majetku obce v prípadoch konkrétne neurčených týmto 

všeobecne záväzným nariadením rozhodne starosta obce. 

 

Článok 2 

Dohoda o cene 

1. Dohoda o cene je dohodou o výške ceny a vzniká súhlasom žiadateľa s uvedenou cenou alebo 

zaplatením požadovanej ceny. 

2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, prevádzkovanie 

zariadenia slúžiaceho na prenájom, poskytovanie služieb a úkonov. 

Článok 3 

Zmluvný vzťah 

1. Obec Malý Lapáš stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony a minimálnu výšku 

nájomného za nebytové priestory, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohoto VZN. 
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2. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 zákona č. 

40/1964Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3. V prípadoch jednorazového poskytnutia služby a vykonania úkonu zo strany obce, nemusí byť 

uzatvorená písomná zmluva. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon je 

považovaný za obojstranný súhlas s poskytnutím služby, prípadne vykonaním úkonu. 

Článok 4 

Splatnosť ceny 

1. Cena za prenájom nebytového priestoru, poskytovanú službu alebo vykonaný úkon je splatná pred 

poskytnutím prenájmu, služby alebo vykonaním úkonu. 

2. Úhrada ceny môže byť realizovaná: 

a. bankovým prevodom na účet obce Malý Lapáš číslo účtu SK28 5600 0000 0008 5462 4001 

vedený v Prima banka Slovensko a.s., pobočka Nitra, 

b. osobne v pokladni Obecného úradu v Malom Lapáši, Hlavná ulica 87/4. 

3. Doklad o úhrade za prenájom nebytového priestoru, poskytovanú službu alebo vykonaný úkon 

musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 431/2002 

Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Malom Lapáši dňa 24. 2. 2022 uznesením číslo 280/2022. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

obce, t. j. 11. 3. 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Malom Lapáši, dňa 24. februára 2022 PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 

 starosta obce 
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Príloha č. 1 k VZN Obce Malý Lapáš č. 03/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony 

vykonávané obcou Malý Lapáš a za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce 

Malý Lapáš 

 

Obec - Obecný úrad Malý Lapáš 
 

Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš 

Sadzobník úhrad za služby poskytované Obcou Malý Lapáš 

platný od 11. 03. 2022 

1. DOPLNKOVÉ SLUŽBY vyhlásenie v miestnom rozhlase - 1 x vyhlásenie 2,00 €  

    
vyhlásenie v miestnom rozhlase - 1 x vyhlásenie 

(obyvatelia Obce) 
1,00 € 

    zverejnenie oznamu na webovom sídle obce 1,50 €  

    ambulantný predaj spojený s vyhlásením 5,00  € 

    
tlač, kopírovanie - čiernobielo -  formát A4/A3 0,10 € / 0,20 € / 

strana 

    
tlač, kopírovanie - farebne - formát A4/A3 0,50 € / 1,00 € / 

strana 

    skenovanie 0,50  €  / strana 

2. 
ZAPOŽIČANIE PIVNÉHO 

SETU 

1 stôl + 2 lavice 
2,00 €  / set / 

akcia 

  stôl 1€, lavica 

0,50€ 

návlek na lavicu 1,00 € / návlek 

3. 

ZAPOŽIČANIE 

PRÍSLUŠENSTVA 

mimo spoločenskú miestnosť 

príbor 0,05 €  / set / 

akcia 

pohár 0,2 l 0,05 €  / set / 

akcia 

pohár 0,04 l 0,05 €  / set / 

akcia 

hlboký tanier 0,05 €  / set / 

akcia 

plytký tanier 0,05 €  / set / 

akcia 

dezertný tanier 0,05 €  / set / 

akcia 

polievková misa 0,05 €  / set / 

akcia 

servírovací tanier 0,05 €  / set / 

akcia 

šálka na kávu s podšálkou 0,05 €  / set / 

akcia 

návlek na stoličku  1,00 €  / ks / 

akcia 

obrus 3,00 €  / ks / 

akcia 

  

nádoba na ohrev + horiaca pasta 5,00€ / nádoba / 

akcia 

cena pasty podľa 

nákupnej ceny 

4. 

JEDNORÁZOVÝ PRENÁJOM 

SPOLOČENSKEJ MIESTNOSTI 

s príslušenstvom na jednu akciu 

podnikatelia, politické strany a hnutia, združenia 

za účelom organizovania predajných a 

prezentačných podujatí s použitím kuchynky 

100,00 €  
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podnikatelia, politické strany a hnutia, združenia 

za účelom organizovania predajných a 

prezentačných podujatí bez použitia kuchynky 

80,00 €  

občania s trvalým pobytom v obci Malý Lapáš 

za účelom karu 
20,00 €  

občania bez trvalého pobytu v obci Malý Lapáš 

za účelom karu 
30,00 €  

občania s trvalým pobytom v obci Malý Lapáš 

za účelom rodinného a obdobného posedenia 
40,00 € (leto) 

50,00 € (zima) 

občania bez trvalého pobytu v obci Malý Lapáš 

za účelom rodinného a obdobného posedenia 
60,00 € (leto) 

70,00 € (zima) 

    

občianske združenia a spolky pôsobiace v obci 

Malý Lapáš 
bez poplatku 

    

Vzdelávacie aktivity 5,00 € / hod 

    

Zábezpeka - nevracia sa ak nebude priestor 

odovzdaný v stave v 

akom bol odovzdaný do prenájmu 

100,00 €  

5. SMETNÉ NÁDOBY 240 l nádoba nákupná cena 

        

        

Odbobie leto je časť roka, kedy nie je potrebné v budove kúriť.   

Odbobie zima je časť roka, kedy je v budove potrebné kúriť.   

V prípade poškodenia alebo rozbitia inventára platí prenajímateľ obstarávaciu sumu 

inventára. 

  

 

 

 

 


