
Obec Nedožery-Brezany  
  

Sadzobník miestnych poplatkov platný 

od 1.1.2013 a od 27.1.2020 

  
     Obec Nedožery-Brezany na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 

12.12.2012 vyberá s účinnosťou od 1.1.2013  tieto  poplatky (s výnimkou zmlúv už 
uzatvorených), ktoré nie sú súčasťou samostatných VZN prijatých Obecným 
zastupiteľstvom obce Nedožery-Brezany a od 27.1.2020 podľa VZN č.2/2020 daň za 
užívanie verejného priestranstva obce Nedožery-Brezany:   

  

  

I. Druh poplatkov  

  

1. Poplatok za prenájom areálu Pod vŕbičkami.  
2. Poplatok za vyhlásenie relácie obecným rozhlasom.  

3. Poplatok za vyhotovenie fotokópie.  

4. Poplatok za prenájom miestnosti a pivnice v administratívnej budove.  

5. Poplatok za prenájom kultúrno-spoločenskej miestnosti.  
6. Poplatok za prenájom jedálne.  

7. Poplatok za prenájom kuchyne a za zapožičanie riadov na stolovanie.   
  

  

II. Výška a splatnosť poplatkov   
  

1. Sadzba poplatku za prenájom areálu Pod vŕbičkami:   
  

a) na zábavu                                                                                      33,0  Eur    

b) na diskotéku                                                                                  33,0  Eur    

    Splatnosť: poplatok je splatný najneskôr do 3 dní po akcii do pokladne obce.   
      

2. Sadzba poplatku za vyhlásenie relácie obecným rozhlasom:  

  

a) smútočné oznámenie a deň pohrebu:  
 občan s trvalým pobytom v obci           zdarma  

občan, ktorý nemá trvalý pobyt v obci                                     2,0 
Eur          

b) pri príležitosti životných jubileí                                                     2,0 Eur           

c) vyhlásenie pre reklamné a komerčné účely                                   4,0 Eur             

Splatnosť: v hotovosti do pokladnice obce pri vyhlásení.   
          

3. Sadzba poplatku za vyhotovenie fotokópie:   

  

a) formát A3                                                                                      0,20 Eur              

b) formát A4                                                                                      0,15 Eur             

  Splatnosť: v hotovosti do pokladnice obce.    
   

  

  



 

 

4. Sadzba poplatku za prenájom miestnosti a pivnice v administratívnej budove ročne:  
  

a) prenájom miestnosti                                                                     38,0 Eur/m
2     

        

b) prenájom miestnosti (vlastný elektromer)                                    23,0 Eur/m
2     

                                    

c) skladový priestor                                                                          30,0 Eur/m
2     

         

d) skladový priestor – pivnica                                                          25,0 Eur/m
2     

  

e) prenájom miestnosti s klimatizáciou                                            41,0 Eur/m
2     

  

Splatnosť: podľa nájomných zmlúv.  
  

5. Sadzba poplatku za prenájom kultúrno-spoločenskej miestnosti:  
  

- na schôdzkovú činnosť                                                 10,0 Eur/hod.             

- predaj tovaru                                                                 15,0 Eur/hod.     

-   celodenný predaj tovaru                                                90,0 Eur                

-   na smútočné posedenie (kar)                                         25,0 Eur              
-   na svadobné posedenie - pre domácich občanov           70,0 Eur              
-   pre cudzích občanov                                                     100,0 Eur                    

-   jubileum - pre domácich občanov                                  40,0 Eur              
-   pre cudzích občanov                                                      55,0 Eur           

  Splatnosť: Poplatok  je splatný najneskôr do 3 dní do pokladnice obce.                                   

             

6. Sadzba poplatku za prenájom jedálne:  

  

- na schôdzkovú činnosť                                                                 10,0 Eur/hod.    
- predaj tovaru                                                                                 15,0 

Eur/hod.   

- celodenný predaj tovaru                                                                  90,0 Eur        

- celodenný predaj tovaru ( jedáleň + kultúrnospol. miestnosť)     150,0 Eur           

- na smútočné posedenie (kar)                         25,0 Eur           

- jubileum, svadba  - pre domácich občanov             40,0 Eur            

- pre cudzích občanov                                                                       55,0 Eur       

Splatnosť: Poplatok  je splatný najneskôr do 3 dní do pokladnice obce.                                   
  

7. Sadzba poplatku za prenájom kuchyne a za zapožičanie riadov:  
  

a) prenájom kuchyne:  

- na dobu trvania 5 hodín                                                                20,0 Eur      

- na dobu trvania 5 hodín a viac                         30,0 Eur       

b) za zapožičanie riadov na stolovanie:   
- súprava na stolovanie:  pre 25 osôb                       7,0  Eur                                                      

                                        pre 26 – 50 osôb                              15,0  Eur                                                 

                                        pre 51 – 100 osôb                                    20,0 Eur                                              

                                        nad 101 osôb                                           30,0 Eur       

      Splatnosť: Poplatok  je splatný najneskôr do 3 dní do pokladnice obce.                                   
  

 



   

 

 

III. Oslobodenie od poplatkov   

 
  
Poplatok neplatia spoločenské organizácie a združenia občanov nevykonávajúce 
podnikateľskú činnosť, ktoré majú v svojom názve obec Nedožery-Brezany.  

  

  

8. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva – VZN č.2/2020  platné od 

27.1.2020: 

 

 
a) 1,00 eur za 1 deň/m2

 za umiestnenie zariadenia , slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
umiestnenie predajného zariadenia 

 
b) 0,50 eur za 1 deň/m2  

za umiestnenie stavebného zariadenia 

 
 

 

  
                                                                                            Ing.Jaroslav Pekár,PhD.  

                                                                 starosta obce         


