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Návrh bol vyvesený na obecnej tabuli dňa 30.11.2022 

Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Laškovce 16.12.2022 

Toto VZN bolo vyvesené na obecnú tabuľu dňa 16.12.2022 

 



I. ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia obce 

1. Obec Laškovce v rámci starostlivosti o všestranný rozvoj svojho územia a starostlivosti o potrebách 

svojich obyvateľov poskytuje na svojom území služby. V súvislosti s poskytovaním služieb podľa 

predchádzajúceho obci vznikajú náklady, ktorých náhrada je predmetom poplatkov za tieto služby.  

2. Služby poskytované Obcou Laškovce a poplatky za tieto služby sú predmetom tohto všeobecne 

záväzného nariadenia.  

 

II. ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

§ 2 

Služby 

1. Obec Laškovce poskytuje na svojom území nasledovné služby: 

•  Prenájom kultúrneho domu a požičiavanie riadu  

•  Nájom trhového miesta 

•  vyhlásenie v obecnom rozhlase 

•  za vydávanie potvrdenia 

•  za vydanie potvrdenia k začatiu podnikateľskej činnosti 

•  za vydanie listiny o určení súpisného čísla 

•  fotokopírovanie 

•  Predaj doplnkových služieb 

 

III. ČASŤ 

SLUŽBY A POPLATKY 

 

§ 3 

Nájom kultúrneho domu 

1./ Obec poskytuje prenájom kultúrneho domu fyzickým a právnickým osobám za účelom: 

a/ spoločenskej a kultúrnej akcie ( svadba, zábava, ples, diskotéka, kar a pod.) 

b/ pracovnej akcie ( schôdza, seminár, školenie, prezentácia a pod.) 

c/ prezentačnej akcie ( prezentácia podnikateľa, produktov a pod.) 

2./ Obec neposkytuje nájom kultúrneho domu za účelom šírenia myšlienok podporujúcich fašizmus,  
     rasovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu a pod. 



 
3./ Záujem o nájom kultúrneho domu oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom  
     úrade spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu. 
 
4./ Poplatky za prenájom kultúrneho domu sú: 

a/ prenájom sály pre obyvateľov obce s trvalým pobytom v obci Laškovce( svadba, ples )        

                                                                                                               v  nevykurovacom období         200,- € 

                                                                                                               vo vykurovacom období            250,- € 

 

V prípade neupratania kultúrneho domu do pôvodného stavu je jednorazový poplatok             50,- € 

b/ prenájom sály na kar                                                                                                                             40,- € 

c/ prenájom sály na vartovanie mŕtveho                                                                               40,- €/ na deň 

d/ prenájom sály na rodinné oslavy ( narodeninové oslavy, 1.sv. prijímanie, krstiny... ): 

                                                                                                             v  nevykurovacom období            70,- € 

                                                                                                             vo vykurovacom období             100,- € 

e/ Prenájom kompletného servisu ( riadu ) na akcie sa prenajíma položkovite podľa 
     rozpisu uvedenom v dodatku č. 1., ktorý je prílohou tohto VZN. 
 
f/ prenájom kultúrneho domu na podnikateľské aktivity                                                      20,- € / 1 hod. 

g/ prenájom kultúrneho domu na prezentáciu výrobkov, volebných programov...          20 €/1 hod. 

5./ Poplatky vyberá obecný úrad spravidla po ukončení nájmu. V odôvodnených prípadoch bude 
      obecný úrad požadovať zálohovú platbu ešte pred začatím nájmu. 
 
 
 

§ 4 

Nájom trhového miesta 

1./ Obec poskytuje nájom trhového miesta na ambulantný predaj 

2./ záujem o nájom trhového miesta oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom 

úrade 

3./ poplatok za nájom trhového miesta je bez poplatku.                                                                                       

 

 

 

 

 



§ 5 

Vyhlásenie v obecnom rozhlase 

 

1./ Obec vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o športových a kultúrnych 

podujatiach, o akciách poriadaných obcou.  

2./ Záujem o vyhlásenie v obecnom rozhlase oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na 

obecnom úrade.  

3./ Úhradu za vyhlásenie platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá o to požiada ústnou alebo 

písomnou formou. Úhradu neplatí základná škola a politické strany v čase volebnej kampane.  

4./ Poplatky za vyhlásenie v obecnom rozhlase pre podnikateľov sú : 

- V pracovných dňoch ( 7.00 – 15.30 hod. ) ......................................................................... 5,00 € 

- V pracovných dňoch ( po 15.30 ) a v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna ...... 6,00 € 

5./ Úhrada sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Laškovciach do pokladne.  

6./ Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase 

7./ V prípade oznamov zjavne prospešných pre obec môže starosta obce úhradu za oznam znížiť 

alebo odpustiť.  

 

 

§ 6 

Za vydanie potvrdenia 

 

1./ Úhrada sa platí za vydanie, resp. vystavenie potvrdenia akéhokoľvek znenia. 

2./ Úhradu za vydanie potvrdenia platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá o vystavenie potvrdenia 

požiada ústnou, alebo písomnou formou.  

3./ Sadzba za vydanie, resp. vystavenie potvrdenia je ...................................................................2,00 € 

4./ Úhrada sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Laškovciach do pokladne.  

5./ Úhrada sa neplatí za vydanie potvrdenia o dĺžke trvania pracovného pomeru a za vydanie 

potvrdenia o príjme zamestnancom obce, alebo potvrdenia na sociálne účely. 

 

 

 

 

 



§ 7 

Za vydanie povolenia k začatiu podnikateľskej činnosti 

 

 

1./ Úhradu platí fyzická alebo právnická osoba na základe písomnej žiadosti. 

2./ Poplatok za vydanie povolenia, rozhodnutia na prevádzku začatia podnikateľskej činnosti je u  

- Fyzickej osoby ..................................................................................................................10,00 € 

- Právnickej osoby ..............................................................................................................20,00 € 

3./ Úhrada sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Laškovciach do pokladne.  

 

 

§ 8 

Za vydanie listiny o určení súpisného čísla 

 

1./ Úhradu platí fyzická alebo právnická osoba na základe písomnej žiadosti.  

2./ Poplatok za vydanie listiny o určení súpisného čísla je .............................................................3,35 € 

3./ Úhrada sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Laškovciach do pokladne.  

 

 

§ 9 

Fotokopírovanie 

 

1./ Obec na požiadanie fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečí fotokopírovanie dokumentov.  

2./ Poplatky za fotokopírovanie sú: 

- Vyhotovenie fotokópie formátu A4 jednostranne .............................................................0,20 € 

- Vyhotovenie fotokópie formátu A4 obojstranne ...............................................................0,30 € 

3./ Úhrada sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Laškovciach do pokladne.  

 

 

 

 

 



§ 10 

Predaj doplnkových služieb 

1./ Predaj ďalších služieb ako napr. vriec na odpad, nádob na odpad, atď. sa zrealizuje za 
nákupné ceny týchto tovarov podľa vystavených faktúr pri ich nákupe.  

2./ Úhrada sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Laškovciach do pokladne.  

 

 

IV. ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1./ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 16.12.2022  

a nadobudlo účinnosť 1.1.2023  

2./ Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Laškovciach. 

3./ Nadobudnutím právoplatnosti VZN č. 1/2022 sa ruší platnosť VZN č. 1/2019 zo dňa 8.3.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Milan Kanči 

                                                                                                         starosta obce  


