
 

1  

Všeobecné záväzné nariadenie číslo: VZN 5/2022  

 

O B E C S E Ň A 

 

 

v y d á v a 

“Návrh” 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Seňa č. 5/2022 

o úhradách za poskytované služby obcou Seňa 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.11.2022  

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 28.11.2022  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 29.11.2022  

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 10.12.2022  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: …………..  

Schválené všeobecne záväzné nariadenie  

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 14.12.2022  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2022  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023  

 

  

 

 

 



 Obec Seňa na základe § 6 zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Seňa  

I. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje úhrady za služby poskytované obcou Seňa  

vykonávané Obecným úradom v Seni. 

II. 

Sadzobník služieb  

 

1. Vysielanie v obecnom rozhlase, SMS rozhlas (mobilná správa) sadzba poplatku  

Relácia pre samosprávu, verejnú a štátnu správu, pre neziskové a iné organizácie obce  bez poplatku  

Smútočné oznámenie, straty a nálezy      bez poplatku  

Relácia (o predaji a službách reklamného charakteru, jubilantom)    4 €  

Relácia pre volebnú kampaň (politické účely v určenom čase)    20 €  

SMS správa (nekomerčného charakteru)      2 €  

SMS správa (o predaji a službách reklamného charakteru)                     neposkytujeme  

SMS správa pre volebnú kampaň (politické účely)     10 €  

2. Kopírovacie služby, tlač dokumentu z DÁTOVÉHO NOSIČA sadzba poplatku  

Formát A4 jednostranne    0,10 €  

Formát A4 obojstranne    0,15 €  

Formát A3 jednostranne    0,15 €  

Formát A3 obojstranne    0,20 €  

Skenovanie (odoslanie e-mailom alebo scan jednej strany) 0,30 €  

 

 

 

 



3. Užívanie verejného priestranstva sadzba poplatku  

Podľa platného VZN o miestnych daniach.  

4. Poplatok za prenájom Domu Nádeje sadzba poplatku  

Opätovné sprístupnenie Domu Nádeje pre pozostalých pri poslednej rozlúčke (viac ako 1 krát - pri každom 

sprístupnení)        3 €  

Ostatné poplatky podľa platného VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu Nádeje obce  

Seňa.  

5. Poplatok za prenájom priestorov a zariadenia Kultúrneho Domu  

V prípade, že organizátorom je Materská alebo Základná škola v pôsobnosti zriaďovateľa obce  

Seňa, subjekt je od poplatku oslobodený.  

a) Prenájom sály Kultúrneho Domu na prednášky (resp. vzdelávacie a osvetové aktivity,  

semináre, školenia, kurzy)  

paušálny poplatok (do 2 hodín, počet osôb max. 70)    30 €  

paušálny poplatok (do 2 hodín, počet osôb nad 70)    50 €  

za každú ďalšiu začatú hodinu      10 €  

b) Prenájom sály Kultúrneho Domu za účelom usporiadania svadby, tanečnej zábavy,  

diskotéky, stužkovej slávnosti, plesu, rodinnej alebo firemnej akcie (odovzdanie priestorov 2 dni vopred  

v ranných hodinách a vrátenie priestorov deň po usporiadaní v poobedňajších hodinách)  

počet od 51 do 100 osôb        300 €  

počet od 101 do 200 osôb       400 €  

počet od 201 do 300 osôb       500 €  

počet osôb 301 do 400 osôb       600 €  

počet osôb 401 do 500 osôb       700 €  

c) Prenájom sály Kultúrneho Domu pre neziskové organizácie pôsobiace v obci Seňa  

(jeden druh akcie v kalendárnom roku – napr. zábava, estráda, vystúpenie atď.) bez poplatku  

d) Prenájom sály Kultúrneho Domu pri vystúpeniach (divadlo, cirkus, estráda, výstava, koncert,  

folklór)  

paušálny poplatok (v trvaní max. 2 hodiny)      50 €  

za každú ďalšiu začatú hodinu       10 €  

e) Prenájom sály Kultúrneho Domu pre účely „Predajnej akcie“ (výpredaj tovaru)      neposkytujeme  



f) Prenájom “sály” Kultúrneho Domu za účelom usporiadania „Karu“  

paušálny poplatok        100 € 

 

6. Poplatok za užívanie kuchyne (cena vrátane energií)  

Počet osôb  do 50 osôb (sadzba/deň)       30 € 

Počet osôb  do 100 osôb (sadzba/deň)       50 € 

Počet osôb  do 200 osôb (sadzba/deň)                     100 € 

Počet osôb  nad 200 osôb (sadzba/deň)                      150 € 

7. Chladiace boxy 

 paušálny poplatok (sadzba za 1 deň)     20 € 

 

8. Poplatok za prenájom „Salónik“ (tančiareň, malá sála, príručná kuhyňa – 1.poschodie)   

paušálny poplatok (sadzba)       70 €  

paušálny poplatok (sadzba za usporiadanie karu)         35 €  

paušálny poplatok (sadzba za usporiadanie prednášky)    20 € 

   

9. Prenájom telocviční v Základnej škole  

Pre individuálne a kolektívne športy:  

Malá telocvičňa (paušálny poplatok /1 hodina)     10 € 

Veľká telocvičňa (paušálny poplatok /1 hodina)     20 € 

 

10. Prenájom futbalového ihriska v areáli Základnej školy  

paušálny poplatok za použitie futbalového ihriska (sadzba/deň)   30 € 

    

11. Prenájom priestorov budovy TJ  “spoločenská miestnosť”  

paušálny poplatok (sadzba/24 hodín)      40 €  

 



12. Prenájom multifunkčného ihriska a futbalového ihriska v areáli TJ (okrem registrovaných  

hráčov a členov TJ Maratón Seňa a Sopka, n.o.)  

Pre individuálne a kolektívne športy:  

paušálny poplatok za použitie multifunkčného ihriska/1 hodina    8 €  

 

13. Poplatky za administratívne úkony  

a) vyjadrenie obce o cene nehnuteľnosti pre súdneho komisára pre účely dedičstva  10 €  

b) potvrdenie za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu      3 €  

c) iné potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami                                2 €  

d) rozhodnutie o určení, zmene a zrušení súpisného čísla                3 €  

e) osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti (v obci)        bez poplatku  

f) osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti (mimo obce)    20 €  

g) vydanie známky pre psa, nasledujúcej známky (resp. pri ďalšom vydaní známky pri strate)    2 €  

h) vydanie smetnej nádoby               podľa ceny verejného obstarania  

i) vydanie sociálneho posudku pre účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby (ktorá nie je občanom  

obce Seňa, na sociálnu službu)       15 €  

 

14. Dopravné služby  

Paušálny poplatok (sadzba za 1 km)      0,50 €  

 

15. Prenájom plochy na reklamné, propagačné a informačné účely na verejnom priestranstve, resp.  

umiestnené na obecnom majetku na území obce Seňa.  

 

veľkosť plochy do 1 m2         3 €  

veľkosť plochy do 2 m2         5 €  

veľkosť plochy do 5 m2         8 €  

veľkosť plochy do 10 m2       10 €  

veľkosť plochy do 15 m2       15 €  

Cena plochy je platná po dobu zverejnenia 1 mesiac resp.30dní, v prípade, že objednávateľ  



má záujem o predĺženie lehoty, sadzba na každý začatý nový mesiac je 50 % zo základnej sadzby.  

Obec neprenajíma plochu vlastnej webovej stránky pre predaj tovaru a služieb reklamného ako aj  

komerčného charakteru.  

 

16. Ostatné poplatky  

obrusy (podľa reálnej ceny za služby čistiarne)         účtovný doklad čistiarne  

návleky (podľa reálnej ceny za služby čistiarne)                                           účtovný doklad čistiarne 

manipulácia (zber a obsluha – obrusy a návleky)          10  € 

Okrúhle stoly (sadzba/1 ks)            10 €  

 

17. Určenie adresného bodu              10 €  

 

18. Sprístupnenie informácií  

Sadzba pri kopírovaní dokumentov podľa vyššie uvedeného cenníka  

Sadzba pri vyhľadávaní dokumentov (sadzba na hodinu)               5 €   

 

III. 

Forma a spôsob platenia  

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo bezhotovostne na účet  

obce. Obec si vyhradzuje právo zálohovej platby za poskytované služby vo výške maximálne 100 %.  

 

IV. 

Sankcie  

Ak poplatky nebudú zaplatené včas alebo v správnej výške, obec Seňa poplatok zvýši  

o poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

V. 

Náhrada za poškodenie alebo zničenie prepožičanej veci  

Za stratenú, zničenú alebo poškodenú vec sa platí náhrada v plnej výške podľa nadobúdacej  



ceny. Za zničený alebo poškodený interiér a exteriér budovy sa platí náhrada v plnej výške podľa  

vynaložených nákladov na uvedenie veci do pôvodného stavu.  

 

VI. 

Účinnosť  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Seňa č. 55/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  

dňa 14.12.2022 uznesením číslo …../…../2022.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023.  

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o úhradách za poskytované  

služby obcou Seňa sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2017 o úhradách za poskytované služby  

obcou a iných poplatkoch.  

 

 


