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N á v r h 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Sekule v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov   v y d á v a      pre  obec  

Sekule  toto 

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 
 
 

č. 4/2022 
 

 

o  ostatných   popla tkoch   za   vykonané  úkony   

 

Článok I. 

 

(1) Toto nariadenie upravuje poplatky za pracovné úkony vykonávané na Obecnom úrade 

v Sekuliach. 

(2) Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon 

alebo v záujme ktorej bol úkon vykonaný. 

(3) Poplatky sa platia prevodom z účtu, poštovou poukážkou alebo v hotovosti. 

(4) Poplatky sa platia bez vyrúbenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri platení 

v hotovosti vydá obecný úrad potvrdenie o zaplatení poplatku. 

 
Článok II. 

 

Obec vyberá nasledovné poplatky okrem poplatkov, ktoré sú upravené v zákone 

o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a v samostatných VZN: 

 

(1) Poplatok za užívanie kultúrneho domu – oslavy, svadby, kare, posedenie: 

a) poplatok za sálu bez kuchyne – 1 deň       50,00 € 

b) poplatok za sálu s kuchyňou – 1 deň               80,00 € 

 

(2) Poplatok za užívanie kultúrneho domu - predajné, reprezentačné akcie, zábavy: 

a) poplatok za sálu bez kuchyne  – 1 deň            100,00 € 

b) poplatok za sálu s kuchyňou  – 1 deň             120,00 € 

 

(3) Poplatok za užívanie nebytových priestorov: 

a) poplatok za 1 m2 – 1 mesiac (+ energie)                                                          3,00 € 

 

  



(4) Poplatok za prenájom inventáru z OÚ a KD: 

a) obrus – 1 ks/deň (vrátiť chemicky vyčistený)                1,00 € 

b) záhradné lavice a stoly – 1 kus/deň                5,00 €             

c) záhradné lavice a stoly – 1 sada/deň              15,00 € 

d) stan malý – 1 ks/3 dni   (záloha 50,00 €)                       20,00 € 

e) stan veľký – 1 ks/3 dni  (záloha 100,00 €)              30,00 € 

 

(5) Cintorínsky poplatok na obecnom cintoríne: 

      Poplatok je stanovený na 10 rokov 

a)  poplatok za jednohrob   10,00 € 

b)  poplatok za dvojhrob  20,00 € 

c)  poplatok za trojhrob 30,00 € 

d)  poplatok za detský hrob    3,50 € 

e)  poplatok za urnové miesto  10,00 € 

 

(6) Poplatok za miestny rozhlas - 1 vyhlásenie: 

a)   poplatok za vyhlásenie v MR počas pracovnej doby    3,00 € 

b)   poplatok za vyhlásenie v MR mimo pracovnej doby    6,00 € 

c)  poplatok  za reláciu jubilantom    4,00 € 

d)  poplatok za reláciu jubilantom mimo pracovnej doby    6,00 € 

      

(7) Poplatok za vyhotovenie fotokópie: 

a) A4 – 1 strana     0,15 €  

b) A4 -  obojstranne     0,25 € 

c) A3 -  1 strana     0,30 € 

d) A3 -  obojstranne     0,50 € 

 

(8) Poplatok za skenovanie, tlač z USB, CD, internetu: 

a) A4 – 1 strana     0,25 € 

     

(9)  Poplatok za zverejnenie  reklamy, oznamu na informačnej  tabuli obce:   

a) komerčná inzercia – jeden inzerát/mesiac    5,00 € 

 

(10)  Poplatok za zverejnenie reklamy  na propagačnom paneli:              

a) jedna strana/mesiac     8,00 € 

 

 (11)  Poplatok za odstraňovanie snehu: 

a) každá začatá hodina  20,00 € 

 

 (12)  Poplatok za prenájom obecnej techniky: 

          a) vlečka       15,00 € 

          b) čelný nakladač – každá začatá hodina  30,00 € 

          c) vibračná doska – 1 deň  20,00 € 

          d) cirkulár – 1 deň  15,00 € 

          e) miešačka – 1 deň  10,00 € 

          f) štiepkovač na haluzovinu – každá začatá hodina  25,00 € 

 

  (13)  Poplatok za kosenie trávnatých plôch: 

           a) krovinorezom – každá začatá hodina  12,00 € 

           b) záhradnou kosačkou – každá začatá hodina  17,00 € 

           c) mulčovačom – každá začatá hodina  35,00 € 

 



Článok III. 

 

Od poplatkov  za užívanie  KD a poplatkov za MR sú oslobodené orgány štátnej správy, 

miestne organizácie obce, obec, štátne fondy, školské zariadenia, zariadenia sociálnej 

starostlivosti. 

Poplatok za vyhlásenie pohrebu sa nevyberá.  

 

              Článok IV. 

 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Sekule č. 7/2017 zo dňa 1.1.2018 o ostatných poplatkoch za úkony vykonané 

na Obecnom úrade v Sekuliach. 

(2)  Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Sekuliach dňa .................... uznesením 

       č. ..............  

(3)  Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

(4)  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ..................... . 

 

V Sekuliach, dňa 28.11.2022  

 

 

 

 

         Mgr. Adrian Krajčír 

                  starosta obce 


