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Obec Oponice vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 4 ods.3 písm. c), § 6, § 11 ods. 4 
písm. d), e), g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice 
 

č. 2/2023 
 
 

o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice 
 

Čl. 1 
Všeobecne ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje poplatky za úkony a 

služby, vykonávané a poskytované Obecným úradom v Oponiciach. 
2. Poplatníkom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, 

ktoré je spoplatnené, alebo v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný. 
3. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 
 

Čl. 2 
Sadzby poplatkov 

 
1. Sadzobník poplatkov obec Oponice určí formou smernice. 
2. Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou. 
3. Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. 
 

Čl. 3 
Platenie poplatkov 

 
1. Poplatky vyberané obcou Oponice sa platia v hotovosti do pokladne obce, alebo poštovou 

poukážkou, alebo prevodom z účtu v peňažných ústavoch na účet obce Oponice.  
2. Poplatky sa platia v eurách. 
3. Poplatky sa platia bez vyrubenia, sú splatné pri podaní a sú príjmom obce. Pri zaplatení 

poplatku v hotovosti vydá poverená pracovníčka obce Oponice potvrdenie o zaplatení 
poplatku. 
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Čl. 4 
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov 

 
Poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k 
vykonaniu úkonu, alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie 
je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok 
zaplatený pri podaní alebo v určenej lehote, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. 
 

Čl. 5 
Následky nezaplatenia poplatku 

 
Ak poplatky splatné podľa Čl. 4 tohto Všeobecne záväzného nariadenia nebudú zaplatené, 
správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre 
nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 
 

Čl. 6 
Lehoty 

 
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deň lehoty na pošte alebo v hotovosti 
do pokladnice obce a ak sa pri prevode z účtu alebo platbou prostredníctvom internetu v 
posledný deň lehoty odpíše z účtu poplatníka. 
 

Čl. 7 
Druh poplatkov 

 
V obci Oponice sa ukladajú poplatky za tieto služby: 
 
1. poplatok za prenájom tanečnej sály, kuchyne, sociálnych zariadení domu kultúry 

a kinosály (ďalej iba priestory): 
a) Prenájom priestorov sa poskytuje za účelom spoločenskej alebo kultúrnej akcie (svadba, 

oslava, kar, maškarný ples, reprezentačný ples, kultúrne vystúpenie); komerčného 
využitia (bál, zábava, diskotéka); športovej akcie (stolnotenisový turnaj, cvičenie, 
precvičovanie a pod.); pracovných akcií (schôdza, seminár, školenie, a pod.); 
prezentačných akcií (prezentácia podnikateľa, produktov a pod.) a predajných akcií. 

b) Obec neposkytne prenájom priestorov za účelom propagácie myšlienok podporujúcich 
fašizmus, rasovú, rodovú, národnostnú a náboženskú diskrimináciu. 

c) Záujem o prenájom priestorov oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na 
obecnom úrade Oponice 105, spravidla aspoň 15 dní pred dňom nájmu. 

d) Priestory sa zapožičiavajú nájomcovi deň pred konaním akcie a nájomca odovzdá 
priestory najbližší pracovný deň po ukončení akcie prenajímateľovi.  

e) Nájomca je povinný zabezpečiť upratanie priestorov na vlastné náklady. 
f) Vzniknuté škody na majetku, ktoré budú zistené pri odovzdaní priestorov, uhradí 

nájomca v plnom rozsahu. 
 
2. poplatok za zapožičanie riadov, stoličiek a stolov z domu kultúry: 

g) Právnická alebo fyzická osoba (ďalej iba nájomca), ktorá si zapožičiava inventár domu 
kultúry zodpovedá zaň od prevzatia až po odovzdanie prenajímateľovi. Pri znehodnotení 
inventára je nájomca povinný obci Oponice uhradiť nákupnú hodnotu zničeného 
inventára. 
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h) Inventár domu kultúry zapožičiava nájomcovi deň pred konaním akcie a nájomca 
odovzdá inventár domu kultúry najbližší pracovný deň prenajímateľovi. 

i) Zapožičané obrusy nájomca vráti vyčistené, a nepoškodené, prípadne uhradiť čistenie 
podľa sadzobníka čistiarne alebo jeho nákupnú cenu. 
 

3. poplatok v múzeu: 
Poplatky sa uhrádzajú za vstup do Apponyiho poľovníckeho múzea, za kúpu knihy História 
Oponíc a za kúpu pohľadnice Oponice. 
 
4. poplatok za vyhlásenie obecným rozhlasom: 

a) obec Oponice vyhlasuje v obecnom rozhlase oznamy o ambulantnom predaji, o akciách 
miestnych podnikov, o športových a kultúrnych podujatiach, o akciách usporiadaných 
obcou. 

b) obec Oponice si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie. 
c) poplatok za vyhlásenie obecným rozhlasom je nutné uhradiť do pokladne obce v 

hotovosti, pred vyhlásením v obecnom rozhlase. 
 
5. poplatok za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 
Nebytovými priestormi vo vlastníctve obce sa rozumejú priestory v budovách a stavbách, ktoré 
sú vo vlastníctve obce. 
 
6. poplatok za prenájom pozemkov vo vlastníctve obce 
Prenájom obecných pozemkov sa realizuje po schválení úmyslu prenajať pozemky a nájomnej 
zmluvy obecným zastupiteľstvom.  
 
7. poplatok za prenájom futbalového ihriska a šatne so sociálnym zariadením.  
Suma poplatku zahŕňa prenájom futbalového ihriska a šatne so sociálnym zariadením. 
V poplatku je zahrnutá cena za spotrebu el. energie a vody. Využívanie futbalového ihriska pre 
rekreačné účely bez využívania šatne a sociálnych zariadení je bez poplatku.  
 
8. poplatok za zapožičanie strojov, prístrojov, nástrojov, zariadení a prívesného vozíka 
 
 

Čl. 8 
Oslobodenie od poplatkov 

 
Od úhrad sú oslobodené:  
1. štátne orgány a obce pri úkonoch a konaniach spojených s výkonom štátnej správy a 

samosprávy, ktorou je dotknuté obyvateľstvo obce Oponice, 
2. Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene SR, 
3. obcou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, 
4. neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenie so sídlom v obci Oponice 

pre aktivity schôdzkové, výstavné, kultúrne, športové a pod. v primeranom rozsahu v 
priebehu roka, 

5. podujatia realizované pod hlavičkou obce Oponice alebo pod záštitou obecného 
zastupiteľstva resp. starostu obce, 

6. smútočné hlásenie, 
7. hlásenia verejno-prospešného charakteru (nekomerčné). 
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Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach 

na 2 zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 24.2.2023 , uznesením č. 35 .  
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou Oponice, na ktorom sa 
uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 13.03.2019. 

 
 

 
 
 
 
 
       ................................................................ 
              Mgr. Milan Gál – starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvesený návrh VZN dňa : 2.2.2023 
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