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Obec Korňa podľa § 6 ods.1. zákona č. 369/Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., v súlade so 

zásadami hospodárenia s majetkom obce a Občianskym zákonníkom vydáva nasledovný 

Dodatok č. 3/2022 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch za 

poskytované služby obcou 

VZN Obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch za poskytované služby obcou, zo dňa 

11.11.2015 sa mení v časti 3. nasledovne: 

 

TRETIA ČASŤ 

VÝŠKA POPLATKU A SPLATNOSŤ 

Článok 3 

Poplatok za vyhlásenie oznamov v MR 

1/ Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy napr. ambulantný predaj, kultúrne , športové 

a iné akcie organizované miestnymi organizáciami, obcou, fyzickou a právnickou osobou. 

Záujem o vyhlásenie v obecnom rozhlase oznamuje fyzická, právnická osoba na  obecnom 

úrade, aspoň 1 deň vopred alebo v deň predaja. 

2/ Sadzba poplatku: 

a/ za vyhlásenie oznamu 5 € / jedno vyhlásenie  

týka sa to všetkých oznámení či už jubilantom, smútočné oznámenie alebo predaj tovaru, 

akékoľvek športové, kultúrne akcie organizované fyzickou alebo právnickou osobou. 

3/ Poplatok je splatný pred začiatkom vyhlásenia alebo na základe objednávky a podľa počtu 

vyhlásení bude dodatočne vyfakturovaný. 

4/ Od poplatku za vyhlásenie sú oslobodené oznamy hlásené Obecným úradom, 

spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci , ZŠ, MŠ, políciou, farským úradom 

a ostatnými štátnymi zložkami. 

Článok 4 

Poplatok za krátkodobé prenajímanie sály kultúrneho domu a priestorov patriacich 

obci 

1/ Obec poskytuje prenájom priestorov kultúrneho domu a priestorov patriacich obci pre 

fyzické aj právnické osoby za účelom: 

a/ spoločenskej alebo kultúrnej akcie/ svadba, kar, oslava, ples, zábava a pod./ 

b/ pracovné akcie/ schôdza, seminár, prednáška, prezentácia a pod./ 

c/ predajné akcie/ predaj tovaru, prezentácia tovaru a pod./ 



2/ Obec neposkytuje prenájom priestorov kultúrneho domu a priestorov patriacich obci za 

účelom šírenia myšlienok podporujúcich fašizmus, rasovú, národnostnú a náboženskú 

neznášanlivosť. 

3/ Záujem o prenájom oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade 

aspoň 5 dní vopred pred dňom prenájmu. 

4/ Poplatky za prenájom kultúrneho domu a priestorov patriacich obci sú: 

a/ prenájom sály KD za účelom: 

- konania plesu vo výške: 250 € 

- konania svadobnej hostiny vo výške: 250 € 

- konania karu vo výške: 100 € 

- konania predajnej akcie, rodinnej oslavy  celý deň vo výške: 150 € /bez vykurovania 

v období roka od 1.4. – 30.9./ 

- konania predajnej akcie, rodinnej oslavy celý deň vo výške: 200 €/ s vykurovaním 

v období roka od 1.10. – 31.3./ 

- konania predajnej akcie a prezentácie výrobkov do 4 hodín  vo výške: 75 €/ bez 

kúrenia v období roka od 1.4. – 30.9./  

- konania predajnej akcie a prezentácie výrobkov do 4 hodín vo výške: 100 €/ s kúrením 

v období roka od 1.10. – 31.3./ 

V cene prenájmu sú zahrnuté poplatky za energie. 

 

 

5/ Poplatky vyberá obecný úrad pred začiatkom prenájmu priestorov alebo po dohode aj po 

ukončení prenájmu.  

6/ Od poplatku za prenájom priestorov kultúrneho domu a priestorov patriace obci sú 

oslobodené spoločenské organizácie pôsobiace v obci, ZŠ, MŠ, DHZ, TJ, farský úrad 

a ostatné štátne zložky v prípade prenájmu na neziskovú akciu na účely školenia, schôdze, 

porady. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Ostatné ustanovenia VZN obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch za poskytované služby 

obcou zo dňa 11.11.2015 ostávajú nezmenené. 

2/ Dodatok č. 3/2022 k VZN obce Korňa č. 121/2015 o poplatkoch za poskytované služby 

obcou bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 710/2022 dňa 21.10.2022 

a nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

V Korni dňa 30.9.2022        

 

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

                                                                                               Ing. Marianna Bebčáková 

                                                                                                         starostka obce                                                   


