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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove na základe § 6 a § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov, zákona č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č. 416/2001 Z. z. o
prechodne niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
vydáva pre územie obce Dolný Hričov toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018
o správnych poplatkoch na území obce Dolný Hričov (ďalej len „VZN“)
§ 1.
Úvodné ustanovenie
1 Toto VZN upravuje a bližšie vymedzuje správne poplatky a poplatky (úhrady) za konanie
a pracovné úkony (ďalej len poplatky), v zmysle výkonu samosprávnych funkcií a výkonu
prenesenej štátnej správy vykonávané Obecným úradom v Dolnom Hričove.
2 Obec Dolný Hričov je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony vykonávané pri
výkone samosprávy v súlade s § 4 ods. 1 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov.
§2
Predmet poplatkov
1. Predmetom poplatkov sú úkony a konania vykonávane Obcou Dolný Hričov, ktoré sú
uvedené v sadzobníku správnych poplatkov prislúchajúcemu zákonu NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v sadzobníku poplatkov
prislúchajúceho k tomuto VZN a poplatky schválené týmto VZN za úkony vykonávané
nad rámec zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sadzobníka k nemu,
špecifikované v sadzobníku tohto VZN.
§3
Poplatník
1. Poplatníkom je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo
konanie, alebo pre ktorú sa úkon vykonáva, alebo konanie uskutočňuje.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§4
Oslobodenie od poplatkov
1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 ods. 1/, 2/, 3/ zák. č.
145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien.
§ 4 zák. č. 145/1995:
1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
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a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou
poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene
Slovenskej republiky,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania
a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za
predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
2. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných
právnych predpisov:
a) sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského
poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa
osobitného predpisu,
c) o priestupkoch,
d) o správnych deliktoch,
e) o prístupe k informáciám o životnom prostredí,
f) o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami
alebo fyzickými osobami za úhradu.
g) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku
živelnej pohromy.
h) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná
zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§5
Sadzby poplatkov
1. Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou. Sadzobník poplatkov tvorí
súčasť tohto VZN.
§6
Platenie poplatkov
1. Poplatky vyberané obcou sa platia v hotovosti do pokladne obce, poštovou poukážkou,
prípadne prevodom z účtu v peňažných ústavoch na bankový účet obce. Pri platbách za
prenájom plochy za účelom umiestnenia predajného stánku na celom území obce Dolný
Hričov sa poplatok môže vyberať aj priamo na mieste konania akcie, ktorý vyberá
poverený pracovník.
§7
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
1. 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
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zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
2. Ak poplatky splatné podľa § 7 tohto VZN nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná
a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa
nemožno odvolať.

1.

2.
3.

4.

§8
Vrátenie poplatku
Ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak
bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, obecný úrad v Dolnom
Hričove ho v plnej výške vráti, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené
inak.
Poplatok podľa odseku 1. vráti obecný úrad najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa
má poplatok vrátiť.
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka
Obecný úrad v Dolnom Hričove môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku,
najviac však vo výške 65% zo zaplateného poplatku.
Nárok na vrátenie poplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v
ktorom bol poplatok zaplatený.
§9
Poplatky podľa tohto VZN za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom
v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy Obce Dolný Hričov

SADZOBNÍK POPLATKOV za pracovné výkony vykonávané
Obecným úradom v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy Obce Dolný Hričov
Obecný úrad
1. Vyhotovenie fotokópií textu:
- formát A4 jednostranne
- formát A4 obojstranne
- formát A3 jednostranne
- formát A3 obojstranne
- vytlačenie strán (z internetu...)
2. Odoslanie faxu:
- v rámci SR – do formátu A4 za každú stranu
- mimo územia SR do formátu A4 za každú stranu
3. Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
- pre zárobkovú činnosť (predávajúci...)
- oznamy pre občanov (mimo zárobkovej činnosti...)
- jubilanti 50, 60, 70, 80, 90 a viac roční (s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov)
počas pracovnej doby obecného úradu
- jubilanti 50, 60, 70, 80, 90 a viac roční (s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov)
mimo pracovnej doby obecného úradu s tým, že vyhlásenie sa musí dať aspoň tri
dni pred vyhlásením na vedomie
- ostatní jubilanti (s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov)
- vyhlásenie pre politické strany
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0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,40 €
0,10 €

/strana
/strana
/strana
/strana
/strana

0,50 €
1,50 €

/strana
/strana

5,- €
0,- €
bez
poplatku
10,- €

/oznam
/oznam
/oznam

10,- €
20,- €

/oznam
/oznam

/oznam

4. Zverejnenie oznamu:
- v káblovej televízii
- na webovej stránke obce
- na vývesných tabuliach obce
Kultúrny dom
5. Kultúrny dom – prenájom sály:
- občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- občania bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov
- domáce organizácie (schôdza, ples, zábava...)
- za účelom podnikania (zábava, ples...)
- prezentačné akcie, predaj
- poplatok energie za účelom podnikania (zábava, ples...)
- upratanie kultúrneho domu (uloženie stolov, stoličiek, zametanie, umývanie
podláh, roztriedenie a poukladanie čistých riadov do skrine) – upratovanie
nezahŕňa umývanie a utieranie riadov.
6. Kultúrny dom - požičanie riadu komplet :
- do 50 ks – občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- do 50 ks – domáce organizácie
- do 50 ks – občania bez trvalého pobytu
- do 50 ks – za účelom podnikania
- nad 50 ks – občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- nad 50 ks – domáce organizácie
- nad 50 ks – občania bez trvalého pobytu
- nad 50 ks – za účelom podnikania
- nad 100 ks – občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- nad 100 ks – domáce organizácie
- nad 100 ks – občania bez trvalého pobytu
- nad 100 ks – za účelom podnikania
7. Požičanie obrusov:
- občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov, domáce organizácie
- občania bez trvalého pobytu, za účelom podnikania
8. Rozbitie, strata, zničenie riadu
- tanier hlboký - rozbitie
- tanier plytký - rozbitie
- tanier dezertný - rozbitie
- polievková misa - rozbitie
- tanier oval - rozbitie
- tanier kruh - rozbitie
- naberačka - zničenie
- lyžica polievková - strata
- lyžička kávová - strata
- vidlička - strata
- nožík príborový - strata
- pohár šampus - rozbitie
- pohár na vodu - rozbitie
- pohár na kávu - rozbitie
- džbán - rozbitie
- stolička - zničenie
9. Stolička - zapožičanie
- občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov, domáce organizácie
- občania bez trvalého pobytu, za účelom podnikania
10. Stôl - zapožičanie
- občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov, domáce organizácie
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0,10 €
0,10 €
0,10 €

/deň/oznam
/deň/oznam
/deň/oznam

33,- €
66,- €
10,- €
100,- €
50,- €
50,- €
30,- €

/deň
/deň
/deň
/deň
/deň
/deň
/jedna akcia

10,- €
10,- €
20,- €
40,- €
20,- €
20,- €
30,- €
60,- €
30,- €
30,- €
40,- €
80,- €
2,- €
5,-€

/kus
/kus

2,20 €
2,20 €
2,20 €
16,50 €
8,50 €
5,50 €
5,- €
0,80 €
0,60 €
0,80 €
1,20 €
1,80 €
0,80 €
0,80 €
3,70 €
25,- €

/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus
/kus

1,- €
2,- €

/kus
/kus

5,- €

/kus

- občania bez trvalého pobytu, za účelom podnikania
/kus
10,-€
Miestna prevádzka prác a služieb
11. Pivne sety - zapožičanie
- občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
set/24 hod.
3,- €
stôl (200 cm x 50 cm) a lavice 2ks (200 cm x 25 cm)
- občania bez trvalého pobytu, za účelom podnikania
set/24 hod
6,- €
stôl (200 cm x 50 cm) a lavice 2ks (200 cm x 25 cm)
- občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
set/24 hod.
6,- €
(stôl veľký masív a lavice 2 ks masív)
- občania bez trvalého pobytu, za účelom podnikania
set/24 hod
12,- €
- (stôl veľký masív a lavice 2 ks masív)
12. Miestna prevádzka prác a služieb:
- použitie stroja
/hod.
20,- €
- použitie náradia
/hod.
5,- €
- kosenie trávy
/hod.
5,- €
Športový areál
13. Prenájom priestorov športového areálu:
cena
záloha
doba
- elektrická energia
0€
0,25 €/kW
- prenájom časti areálu občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
100,- € 24 hod.
50,- €
(trávnatej aj asfaltovej plochy na guľáš )
- prenájom časti areálu občania bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov
100,- € 24 hod.
200,- €
(trávnatej aj asfaltovej plochy na guľáš )
- prenájom celého areálu na spoločenské akcie bez spoluúčasti obce
200,- € 24 hod
1000,- €
- prenájom škvarového ihriska občania
0,- €
24 hod.
0,- €
s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- prenájom škvarového ihriska občania
50,- € 24 hod.
50,- €
bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov (kolotoče , cirkus)
- prenájom klubovne ŠK pre športovcov
0,- €
24 hod.
0,- €
- prenájom klubovne ŠK
10,- € 24 hod.
10,- €
občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- prenájom klubovne ŠK
20,- € 24 hod.
20,- €
občania bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov
14. stany – zapožičanie
- stan veľký (10 x 5)
24 hod.
20,- €
pre občanov s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- stan veľký (10 x 5)
24 hod.
50,- €
pre občanov bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov
- stan malý s obecným znakom
24 hod.
20,- €
pre občanov s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- stan malý s obecným znakom
24 hod.
50,- €
pre občanov bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov
Dolný Hričov
15. Prenájom plochy za účelom umiestnenia predajného stánku na celom území obce Dolný Hričov
- stánok – občerstvenie + alkoholické nápoje
300,- €
24 hod.
- stánok – občerstvenie + nealkoholické nápoje
24 hod.
200,-€
- stánok – víno, medovina, pivo
24 hod.
50,- €
- stánok – rozličný tovar
24 hod.
20,- €
- stánok – cukrovinky, cukrová vata, medovníky a iné sladkosti
24 hod.
20,- €
- stánok – remeselníci
20,- €
24 hod.

16. Sadzbu správnych poplatkov je možné znížiť, alebo odpustiť vo výnimočných
prípadoch na základe rozhodnutia starostu obce.
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17. Zodpovedná osobu určí starosta obce vždy pri každom prenajme (aj pri obecnom
podujatí), ktorá zodpovedá za čistotu a poriadok na športovom areáli. Zodpovedná
osoba preberá kľúče.
18. O prenájme športového areálu, alebo prenajatého miesta bude informovaný aj
hospodár športového areálu a predseda športovej komisie.
19. Záloha sa vráti zodpovednej osobe po uskutočnení akcie až po vyčistení a uprataní
športového areálu alebo prenajatého miesta, ktoré skontroluje pracovník obecného
úradu, hospodár, alebo poverená osoba starostom obce. Pri nedodržaní tejto
podmienky nebude záloha vrátená a v prípade poškodenia materiálu alebo inventáru
bude vyčíslená škoda spoplatnená.
20. Pri strate kľúčov od športového areálu bude účtovaný poplatok 60 €.
§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto dodatku VZN č. 2/2018 obce Dolný Hričov sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo a to dňa 24.08.2018, Uznesenie č. 117/2018.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o správnych
poplatkoch na území obce Dolný Hričov ruší Všeobecne záväzné nariadenie
O správnych poplatkoch č. 1/2013, schválené dňa 04.09.2013, Uznesením č. 3/2013
a dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 O správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území
obce Dolný Hričov, schválený dňa 25.06.2015, Uznesením č. 107/2015.

V obci Dolný Hričov dňa 24.08.2018
Ing. Peter ZELNÍK
starosta obce

Príloha:
-

Zmluva o prenájme kultúrneho domu jeho zariadenia a inventáru
Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadenia a inventáru
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Zmluva o prenájme kultúrneho domu jeho zariadenia a inventáru
uzatvorená v zmysle § 721 a nasl. OZ a § 663 a nasl. OZ
medzi zmluvnými stranami

Nájomca:

Prenajímateľ:

/ďalej len „nájomca“/
a
Obec Dolný Hričov, v zastúpení Ing. Peter Zelník, starosta obce
Osloboditeľov č. 131/35, 01341 Dolný Hričov
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Žilina,
č. ú 0261873002/5600, IČO: 00321257
/ďalej len „prenajímateľ“/
I.
Predmet a doba nájmu

1. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je kultúrny dom jeho zariadenia a inventár.
2. Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu nájmu.
3. Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od
.......................... do .............................
II.
Nájomné a platobné podmienky
1. Podľa VZN č. 2/2018 O správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce
Dolný Hričov a sadzobníka poplatkov za pracovné výkony vykonané Obecným
úradom v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy obce Dolný Hričov (ďalej
len VZN).
2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť sumu nájomného a ďalších dohodnutých poplatkov
v zmysle VZN v celku pri odovzdaní kultúrneho domu a jeho zariadenia inventáru.
3. Na zabezpečenie pohľadávky na nájomnom sa zmluvné strany dohodli o zálohovej
platbe podľa sadzobníka poplatkov za pracovné výkony vykonané obecným úradom
v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy obce Dolný Hričov.
4. Ak má predmet nájmu chyby, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také
užívanie sťažujú, má nájomca právo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol
predmet nájmu pre jeho chybu riadne užívať alebo len za sťažených podmienok.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca je oprávnený predmet nájmu uvedený v bode 1.1. tejto zmluvy užívať
primerane jeho povahe a určeniu. Pri prevzatí predmetu nájmu.
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2. Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca
sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie,
stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Berie na vedomie, že jeho povinnosť je
nahradiť škodu podľa sadzobníka poplatkov za pracovné výkony vykonané obecným
úradom v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy obce Dolný Hričov.
3. Ak má predmet nájmu chyby, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také
užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytol iný predmet nájmu slúžiaci
tomu istému účelu. Ustanovenie bodu 2.4. tým nie je dotknuté.
4. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania tretím osobám okrem
svojich pracovníkov, v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený pokutovať 50%
z ceny najmú.
5. V prípade straty alebo zničenia predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje platiť
prenajímateľovi nájomné a poplatok podľa sadzobníka poplatkov za pracovné výkony
vykonané obecným úradom v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy obce
Dolný Hričov
IV.
Skončenie nájmu a vrátenie predmetu nájmu
1. Nájomný vzťah zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu.
2. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v
stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Za opotrebenie
prenajatej veci spôsobené riadnym užívaním nájomca nezodpovedá.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné len vo forme písomných dodatkov k zmluve a
po podpise oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že nekonajú pod nátlakom ani v tiesni, ich vôľa je
slobodná a vážna, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.

V Dolnom Hričove dňa ............................

.....................................
nájomca

.......................................
prenajímateľ
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Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadenia a inventáru
uzatvorená v zmysle § 721 a nasl. OZ a § 663 a nasl. OZ
medzi zmluvnými stranami
Nájomca:

Prenajímateľ:

/ďalej len „nájomca“/
a
Obec Dolný Hričov, v zastúpení Ing. Peter Zelník, starosta obce
Osloboditeľov č. 131/35, 01341 Dolný Hričov
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Žilina,
č. ú 0261873002/5600, IČO: 00321257
/ďalej len „prenajímateľ“/
I.
Predmet a doba nájmu

1. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je športový areál jeho zariadenie a inventár.
2. Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu nájmu.
3. Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od ..................
do ........................
II.
Nájomné a platobné podmienky
1. Podľa VZN č. 2/2018 O správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce
Dolný Hričov a sadzobníka poplatkov za pracovné výkony vykonané obecným
úradom v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy obce Dolný Hričov (ďalej
len VZN).
2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť sumu nájomného a ďalších dohodnutých poplatkov
v zmysle VZN v celku pri odovzdaní športového areálu jeho zariadenia a inventáru.
3. Na zabezpečenie pohľadávky na nájomnom sa zmluvné strany dohodli o zálohovej
platbe podľa sadzobníka poplatkov za pracovné výkony vykonané obecným úradom
v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy obce Dolný Hričov.
4. Ak má predmet nájmu chyby, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také
užívanie sťažujú, má nájomca právo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol
predmet nájmu pre jeho chybu riadne užívať alebo len za sťažených podmienok.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Nájomca je oprávnený predmet nájmu uvedený v bode 1.1. tejto zmluvy užívať
primerane jeho povahe a určeniu. Pri prevzatí predmetu nájmu.
2. Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca
sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie,
stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Berie na vedomie, že jeho povinnosť je
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nahradiť škodu podľa sadzobníka poplatkov za pracovné výkony vykonané obecným
úradom v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy obce Dolný Hričov.
3. Ak má predmet nájmu chyby, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také
užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytol iný predmet nájmu slúžiaci
tomu istému účelu. Ustanovenie bodu 2.4. tým nie je dotknuté.
4. Nájomca nie je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania tretím osobám okrem
svojich pracovníkov, v opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený pokutovať 50%
z ceny najmú.
5. V prípade straty alebo zničenia predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje platiť
prenajímateľovi nájomné a poplatok podľa sadzobníka poplatkov za pracovné výkony
vykonané obecným úradom v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy obce
Dolný Hričov
IV.
Skončenie nájmu a vrátenie predmetu nájmu
1. Nájomný vzťah zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu.
2. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v
stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Za opotrebenie
prenajatej veci spôsobené riadnym užívaním nájomca nezodpovedá.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné len vo forme písomných dodatkov k zmluve a
po podpise oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že nekonajú pod nátlakom ani v tiesni, ich vôľa je
slobodná a vážna, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.

V Dolnom Hričove dňa ............................

...................................
nájomca

.......................................
prenajímateľ
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