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Obecné zastupiteľstvo

Podpis:

Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady v znení

neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Rohovce toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Rohovce č. 3/2015
ktorým sa mení
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Rohovce č. 1/2011
zo dňa 22.03.2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce
Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohovce č. 1/2011 zo dňa 22.03.2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rohovce sa mení takto:
Príloha č. 1 – k všeobecne záväznému nariadeniu o zásadách hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Rohovce č. 1/2011 znie:
(1) Prenájom nehnuteľných vecí:
a) pozemky: - záhrady
- ostatné plochy
- zastavané plochy
- na podnikateľské účely
- orná pôda v extraviláne

0,10 €/m2 /rok
0,10 €/m2 /rok
0,10 €/m2 /rok
0,80 €/m2/rok
min. 2%, z ceny
pôdy

b) nebytové priestory:
- na podnikateľské účely
- na iné účely
- na verejnoprospešné účely

32,00 €/m2 /rok
15,00 €/m2 /rok
bezodplatne

c) nebytové priestory – jednorazový nájom
1. pre obyvateľov obce a miestne organizácie:
- zasadačka požiarnej zbrojnice bez kúrenia
- zasadačka požiarnej zbrojnice s kúrením
- kultúrny dom malá sála bez kúrenia
- kultúrny dom malá sála s kúrením
- kultúrny dom kuchyňa
- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia

10,00 €/deň
20,00 €/deň
10,00 €/deň
20,00 €/deň
30,00 €/deň
50,00 €/deň

- kultúrny dom veľká sála s kúrením
2. na podnikateľské účely a pre cudzích:
- zasadačka požiarnej zbrojnice bez kúrenia
- zasadačka požiarnej zbrojnice s kúrením
- kultúrny dom malá sála bez kúrenia
- kultúrny dom malá sála s kúrením
- kultúrny dom kuchyňa
- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia
- kultúrny dom veľká sála s kúrením
- kultúrny dom veľká sála bez kúrenia
- kultúrny dom veľká sála s kúrením
- predaj vo vestibule kultúrneho domu

100,00 €/deň
30,00 €/deň
60,00 €/deň
30,00 €/deň
60,00 €k/deň
60,00 €/deň
150,00 €/deň
300,00 €/deň
15,00 €/hod.
30,00 €/hod.
10,00 €/deň

V kultúrnom dome k cene sa započítava cena spotrebovanej elektrickej energie
podľa oddeleného merania. K cenám sa pripočíta 1/24-ina za každú i ďalšiu začatú hodinu
presahujúcu 24 hodín prenájmu. Pri prenájme veľkej sály v kultúrnom dome za účelom
svadby, rodinnej oslavy za jeden deň sa považuje obdobie od piatku 10:00 hod. do
nasledujúceho pondelka do 10:00 hod., prenajímať možno len celú veľkú sálu.
Od platenia nájomného sú oslobodené miestne organizácie spoločenských
organizácií, politických strán a hnutí za účelom organizovania členských a verejných
schôdzí, kultúrnych podujatí a 1x ročne pri usporiadaní podujatia, na ktorom sa vyberá
vstupné.
(2) Prenájom hnuteľných vecí:
- traktor ZETOR 7745 s vlečkou
- traktor ZETOR 7745 s vlečkou
státie
- samostatná vlečka
- mieša 250l

25,00 €/hod.
2,50 €/km
2,00 €/15 min.
2,00 €/hod.
15,00 €/deň

Kuchynské potreby:
- tanier plytký
- tanier hlboký
- tanier dezertný
- misa polievková
- misa na mäso
- misa na šaláty
- miska na kompóty
- šálka na kávu
- cukornička
- soľnička

0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,10 €/deň/ks
0,10 €/deň/ks
0,10 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,07 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks

- pohár
1 dl
- pohár
2 dl
- pohár
½ dl
- pohár na šampanské
- pohár stopkový na víno

0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,07 €/deň/ks
0,07 €/deň/ks
0,07 €/deň/ks

- džbán na víno 1 l
- termoska
- príbor komplet
- veľká lyžica
- lyžica na šalát
- vidlica na mäso
- lyžička kávová
- naberačka
- váza
- vývrtka
- nožnice na hydinu
- sekáč zemiakov
- otvárač na konzervy
- krájač chleba
- bandaska
20 l
- hrnce veľké
- hrnce malé
- svietnik

0,10 €/deň/ks
0,20 €/deň/ks
0,07 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks
0,20 €/deň/ks
0,20 €/deň/ks
0,20 €/deň/ks
0,20 €/deň/ks
0,80 €/deň/ks
0,80 €/deň/ks
0,20 €/deň/ks
0,10 €/deň/ks
0,03 €/deň/ks

K cenám sa pripočíta 1/24-ina za každú i ďalšiu začatú hodinu presahujúcu 24
hodín prenájmu. Pri prenájme kuchynských potrieb za účelom svadby, rodinnej oslavy za
jeden deň sa považuje obdobie od piatku 10.00 hod. do nasledujúceho pondelka do 10.00
hod, pri prenajatí kultúrneho domu sa neplatí nájomné za nábytok.
Od platenia nájomného sú oslobodené miestne organizácie spoločenských
organizácií, cirkví, politických strán a hnutí za účelom organizovania členských
a verejných schôdzí, kultúrnych podujatí a 1x ročne pri usporiadaní podujatia, na ktorom
sa vyberá vstupné. Vypožičiavateľ zaplatí nákupnú cenu kuchynského prostriedku, ktorý
poškodí alebo rozbije počas vypožičiavania.
Ostatné časti Všeobecne záväzného nariadenia obce Rohovce č. 1/2011 zostávajú
nezmenené.
Článok II
Záverečné ustanovenia
1.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Rohovciach dňa 10.12.2015 uznesením číslo 74/2015.
2.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2016.
Bc. Eugen Horváth v.r.
starosta obce
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