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Obecné zastupiteľstvo v Chotíne na základe ust. § 4 ods. 3 písm. h) ods. 1 zákona SNR 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR 
SR číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydáva  toto: 
 

.VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
číslo 3/2015  

o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových prie storov škôl a školských 
zaradení  

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

           Účelom tohto VZN je určenie zásad pre stanovenie nájomného nebytových priestorov 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chotín (ďalej len “školské 
priestory”) v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov.  

Čl. 2 
Podmienky nájmu a nájomné 

 
(1) Riaditelia škôl a školských zariadení (ďalej len “prenajímateľ”) môžu školské priestory 

dočasne prenechať na užívanie inému na základe zmluvy o nájme na účely, na ktoré sú 
stavebne určené a ktoré nie sú v rozpore s činnosťou a účelom školy alebo školského 
zariadenia: 
a) priestory, ktoré nepotrebuje pre účely výchovnovzdelávacieho procesu, 
b) iné priestory v čase mimo výchovno-vyučovacieho procesu. 

 
(2) Minimálna výška nájomného za prenájom: 

a) telocvične bez kúrenia:  13,- eur/ 2 hod; 
b) telocvične  s kúrením:    30,- eur/ 2 hod; 
 

Čl. 3 
Použitie prostriedkov nájomného 

 
Užívateľ je povinný užívať  prenajaté školské priestory na to dohodnutý účel . Po skončení  
nájmu je potrebné prenajaté priestory odovzdať v stave  v akom ich nájomca   prevzal. Za 
akékoľvek škody, ktoré vzniknú v súvislosti s prenájmom majetku obce a prenajímateľa  
zodpovedá nájomca a hradí ich v plnom rozsahu. 
 

Čl.  4 
Spolo čné a záverečné ustanovenie 

 
(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Chotín.   
(2)  Toto  všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Chotín dňa 

......... 
(3) Toto nariadenie  nadobúda účinnosť dňom   
 
V Chotíne dňa  26.03.2015. 
                                                                                                           Ing.  František Magyari                                                                                                      
                                                                                                                     Starosta obce 
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