
Obec Nedožery-Brezany 

Sadzobník miestnych poplatkov 

platný od 1.1.2023 

 

Obec Nedožery-Brezany na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva zo dňa 

13.12.2022 vyberá s účinnosťou od 1.1.2023 tieto poplatky (s výnimkou zmlúv už 

uzatvorených), ktoré nie sú súčasťou samostatných VZN prijatých Obecným zastupiteľstvom 

obce Nedožery-Brezany: 

 

I. Druh poplatkov 

 

1. Poplatok za prenájom Areálu pod vŕbičkami. 

2. Poplatok za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase a predajné miesto. 

3. Poplatok za vyhotovenie fotokópie. 

4. Poplatok za prenájom miestnosti v obecných budovách ročne. 

5. Poplatok za prenájom spoločenských priestorov pre občanov s trvalým pobytom 

v obci Nedožery-Brezany. 

6. Poplatok za prenájom spoločenských priestorov pre občanov bez trvalého pobytu  

v obci Nedožery-Brezany. 

7. Poplatok za členstvo vo Fitness klube. 

 

II. Výška a splatnosť poplatkov 

 

1. Sadzba poplatku za prenájom Areálu pod vŕbičkami: 

• spoločenská akcia      70,00 EUR/deň 

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

Priestory je nájomca povinný vrátiť do pôvodného stavu v čo najkratšom čase po ukončení 

akcie.  

 

2. Sadzba poplatku za vyhlásenie relácie obecným rozhlasom a predajné miesto: 

a) smútočné oznámenie a deň pohrebu:   zdarma 

b) vyhlásenie pre komerčné účely    5,00 EUR 

c) predajné miesto      5,00 EUR 

Splatnosť: v hotovosti do pokladnice obce pri vyhlásení. 

3. Sadzba poplatku za vyhotovenie fotokópie: 

a) formát A3       0,60 EUR  

b) formát A4       0,30 EUR    



Splatnosť: v hotovosti do pokladnice obce. 

4. Sadzba poplatku za prenájom miestnosti v obecných budovách ročne: 

a) prenájom miestnosti     45,00 EUR/m2 

b) prenájom miestnosti s vlastným elektromerom  30,00 EUR/m2 

c) prenájom miestnosti s klimatizáciou   55,00 EUR/m2 

Splatnosť: podľa nájomných zmlúv. 

5. Sadzba poplatku za prenájom spoločenských priestorov pre občanov s trvalým 

pobytom v obci Nedožery-Brezany: 

• schôdzková činnosť      15,00 EUR/hod. 

• jednodňová akcia      80,00 EUR 

• jednodňová akcia pre firmy sídliace v obci   200,00 EUR 

• víkendová akcia      200,00 EUR 

• kar                                                                                                       zdarma 

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

Priestory je nájomca povinný vrátiť do pôvodného stavu v čo najkratšom čase po ukončení 

akcie.  

6. Sadzba poplatku za prenájom spoločenských priestorov pre občanov bez trvalého 

pobytu v obci Nedožery-Brezany: 

• na schôdzkovú činnosť     25,00 EUR/hod. 

• jednodňová akcia      120,00 EUR 

• jednodňová akcia pre organizácie a firmy sídliace mimo obce  

        220,00 EUR 

• víkendová akcia      300,00 EUR 

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

Priestory je nájomca povinný vrátiť do pôvodného stavu v čo najkratšom čase po ukončení 

akcie.  

7. Poplatok za členstvo vo Fitness klube. 

• Mesačný členský poplatok pre občana s trvalým pobytom  

v obci Nedožery-Brezany alebo občana reprezentujúceho  

obec Nedožery-Brezany                                                                              5,00 EUR        

• Mesačný poplatok pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt 

v obci Nedožery-Brezany                                                                           10,00 EUR 

 

III. Oslobodenie od poplatkov 
 

• Poplatok za prenájom spoločenských priestorov neplatia spoločenské organizácie 
a združenia občanov obce Nedožery-Brezany pri výkone schôdzovej činnosti 1-krát 
ročne. 



 

• Poplatok za prenájom spoločenských priestorov neplatí Klub dôchodcov pri obecnom 
úrade Nedožery-Brezany. 
 

 

Schválené uznesením č. 95/2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022. 

 

 

     

Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
                      starosta obce 

 

 


