
  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM 

č.  8/2012 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške 
úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom 

 
Mesto Dubnica nad Váhom podľa ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 9a  ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

 
vydáva  

 
Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien 
za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta 
Dubnica nad Váhom 
 
 
 
1. V Prílohe č. 2, čl. III sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým textom:  

 

Čl. III 
Poskytovanie priestorov v kultúrnych zariadeniach 

 
1.   Ceny nájmu v priestoroch Mestského domu kultúry (MsDK) sú stanovené nasledovne: 

 
 Miestnosť: Cena v € mimo 

vykurovacej sezóny 
Cena v € počas 

vykurovacej 
sezóny 

sadzba  
za MJ 

a) Veľká sála MsDK 16,60 29,00 1 hod. 
b) Predajná sála MsDK 120,00 125,00 1 deň 
c) Vestibul MsDK 23,25 25,00 1 deň 
d) Malá sála – bábková sála 10,00 15,00 1 hod 
e) Miestnosť č. 104 10,00 15,00 1 hod 
 f) Miestnosť č. 205 6,65 8,00 1 hod 
g) Miestnosť č. 302            10,00 13,00 1 hod 
h) Vršatecká miestnosť 6,65 8,00 1 hod 

 
2.   Ceny nájmu v priestoroch Dubnického kaštieľa sú stanovené nasledovne: 

 
 Miestnosť: Cena v € mimo 

vykurovacej sezóny 
Cena v € počas 

vykurovacej 
sezóny 

sadzba  
za MJ 

 Veľká sieň  25,00 32,00 1 hod. 
 
Pri poskytovaní nájmu v Dubnickom kaštieli musí správca vzhľadom na skutočnosť, že Dubnický 
kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou prihliadať aj na ustanovenia § 27 a § 30 Zákona o ochrane 
pamiatok č. 49/2002 Z.z. 

 
 
 

2. V Prílohe č. 2, čl. IV sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým textom:  

Čl. IV 
Poskytovanie priestorov v spoločenských zariadeniach 

 
1.  Ceny nájmu v objektoch slúžiacich na spoločenské účely sú stanovené nasledovne: 

 
 Miestnosť: Cena v € mimo 

vykurovacej sezóny 
Cena v € počas 

vykurovacej 
sezóny 

sadzba  
za MJ 

a) Centrum neziskových organizácií 4,00 5,00 1 hod. 
b) Klub dôchodcov č. 2 4,00 5,00 1 hod. 

 



  

 
 

2. Ceny nájmu v Spoločenskom dome Prejta sú stanovené nasledovne: 
 

 Miestnosť: Cena v € mimo 
vykurovacej sezóny 

Cena v € počas 
vykurovacej 

sezóny 

sadzba  
za MJ 

a) Životné jubileá 28,00 30,00 akcia 
b) Svadba 47,00 50,00 akcia 
c) Kar 18,00 20,00 akcia 
d) Komerčné akcie, zábavy a diskotéky 56,00 60,00 akcia 
e) Schôdze (urbariát, výročné sch.) 14,00 15,00 akcia 
f) Reklamné firmy–propagačné akcie            9,00 10,00 1 hod 
g) Predajné trhy 6,00 7,00 1 hod 

 
3. Priestory Spoločenského domu budú bezodplatne poskytnuté organizáciám pôsobiacim 

v mestskej časti Prejta, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom tvorby zisku 
(Telovýchovná jednota Nové Považie, Klub dôchodcov, Zväz chovateľov, Slovenský Červený kríž  
a ostatné) na schôdzkovú činnosť, maximálne 2 krát v kalendárnom roku. 

 
 
 
4. Toto VZN č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových 

priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom svojim uznesením č. 234/2012 dňa 27.9.2012. 

 
5. VZN č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových 

priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, 
bolo vyvesené dňa 3.10.2012 na úradnej tabuli mesta a nadobúda účinnosť dňom  17.10.2012. 

 
6. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na vydanie úplného znenia VZN č. 8/2011 o 

určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, vrátane schválenej zmeny vo VZN č. 8/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jozef Gašparík 
             primátor mesta 
 
 
 


