
SADZOBNÍK CIEN 

za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Podhorany 
Článok 1 

Predmet VZN č.1/2020 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Podhorany č.1/2020 o úhradách za 

poskytované služby a úkony vykonané obcou Podhorany sa mení sadzobník cien za 

poskytované služby a vykonané úkony obcou Podhorany, uvedený vo VZN č.4/2014 

a zároveň ruší Dodatok č.1/2017 k VZN obce Podhorany č.4/2014 o úhradách za 

poskytované služby a úkony vykonané obcou Podhorany, a to nasledovne 

 

      

Položka   1      Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. v propagačnej skrinke za 1 týždeň (aj začatý) 

                        Vzťahuje sa pre občanov                                                    1 €   

                        Vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty                  1 €  za 1 deň 

                        Inzercia reklamy 

- v Podhoranskom Spravodaji                                               15 € za ¼ strany  

- na internetovej stránke obce                                               20 € na dobu 1 mesiac   

 

Položka  2 Za oznam v miestnom rozhlase 

 Jedno vyhlásenie počas úradných hodín obce                         4 €   

 Cez víkend a mimo pracovných hodín                                                 15 € 

 

OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky neplatia: 

 a) organizácie pôsobiace v obci pri konaní akcie pre obyvateľov   

 b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia 

c) samosprávne orgány inej obce 

 

Položka  3       Sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory  

1. Kultúrny dom Sokolníky  

a)  pre občanov s TP alebo PP v obci Podhorany - za účelom svadby                    30 €                         

b) pre občanov bez  TP alebo PP v obci Podhorany - za účelom svadby, rodinných osláv,  

jubileá, krstiny a pod.                           100 € 

c) za účelom zábavy, diskotéky, podujatia ziskového a neziskového charakteru    34 €  

  d)  za kar          20 €   

            e) za účelom športových aktivít                                                                               3 €/1hod. 

 

OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky neplatia: 

 a) organizácie pôsobiace v obci 

 b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia 

c) samosprávne orgány inej obce 

 

2. Malá spoločenská miestnosť (MSM) Mechenice č. 35  

a)  pre občanov s TP alebo PP v obci Podhorany - za účelom svadby, rodinných osláv,  

jubileá, krstiny a pod. za l deň                                             10 €                         

b) pre občanov bez  TP alebo PP v obci Podhorany - za účelom svadby, rodinných osláv,  

jubileá, krstiny a pod. za l deň               20 €      
 

 POZN.: Energie sú účtované podľa spotreby - položka 5 

 

           

3. Veľká spoločenská miestnosť (VSM) Mechenice č. 34  



a)  pre občanov s TP alebo PP v obci Podhorany - za účelom svadby, rodinných osláv,  

jubileá, krstiny a pod. za l deň                                            15 €                 

b) pre občanov bez  TP alebo PP v obci Podhorany - za účelom svadby, rodinných osláv,  

jubileá, krstiny a pod. za l deň               30 €     

 

4. Prenájom domu smútku                                                                                    8,50 € 

  

 POZN.: Energie sú účtované podľa spotreby - položka 5           

 

Položka  4 Zapožičanie riadov  

 a) pre počet do 50 osôb        30 €  

          b) pre počet nad 50 osôb         60 €   

             

Položka  5       Spotreba energií počas prenájmu nebytových priestorov 

 K prenájmu Kultúrneho domu Sokolníky, Malej spoločenskej miestnosti Mechenice č. 35 

Veľkej spoločenskej miestnosti Mechenice č. 34 Obec Podhorany účtuje i spotrebu energií 

nasledovným výpočtom: spotreba x sadzba.  

           Ceny energií sa budú riadiť aktuálnou výškou cien. 

 

Položka  6       Za kopírovacie služby poskytované obecným úradom 

 a) jedna strana A 4         0,10 €  

 b) obojstranné kopírovanie A 4       0,20 €  

c) jedna strana A 3         0,20 €  

d) obojstranne A 3         0,40 €    

 

Položka  7     Prenájmy 

 Prenájom lešenia pre občanov s TP a PP v obci Podhorany  na l deň       5 €  

            Prenájom šalovacích dielcov pre občanov s TP a PP v obci Podhorany            9 €  

            Prenájom pivných setov (pre súkromné účely)                                                    3 €/set 

            Prenájom stanu    (pre súkromné účely)                                                              5 €/akcia 

            Prenájom chafingov   (pre súkromné účely)                                                             3 €/kus 

             

 

Položka   8    Prenájom hrobových miest na 10 rokov 

a) jeden hrob a urnové miesto                                                                                10 € 

b) dvojhrob                                                                                                   15 € 

c) trojhrob                                                                                                      20 € 

d) prenájom hrobky za každých 10 rokov                                                              35 €   

  

   
 

 

  Položka   9   Poplatok za pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu: 

a) podľa článku 3 bod 4. všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach pripojenia 

nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej  

kanalizácie                                                 507,86 € 

b) podľa článku 3 bod 5. všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach pripojenia 

nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie                   1 € 

 

 

 



 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v obci Podhorany sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2020 na svojom zasadnutí dňa 26.11.2020  uznesením č. 48/6/2020 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 

 

 

 

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

 

                                                                                                          Mgr.Magdaléna Bogyová   

                                                                                                           starostka obce Podhorany 

 

 

 

Návrh VZN č. 1/2020 vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.01.2020 

Návrh VZN č. 1/2020 zvesený z úradnej tabule dňa 14.02.2020 

Upravený návrh VZN č.1/2020 vyvesený na úradnej tabuli dňa 06.11.2020 

Upravený návrh VZN č.1/2020 zvesený z úradnej tabule dňa 23.11.2020 

VZN č. 1/2020 schválené OZ Podhorany dňa  26.11.2020 

VZN č. 1/2020 vyvesené na úradnej tabuli dňa 03.12.2020 

VZN č. 1/2020 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021 

 

 

   

    

 

          


