
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice 
č. 8/2008 z 10. novembra 2008,

ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice 
pre účely reklamy

Obec Ľubotice podľa § 6 ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov   v y d á v a   t o t o   v š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) sa vzťahuje  na právnické a fyzické osoby, ktorým sa 
prenajímajú pozemky vo vlastníctve obce Ľubotice na základe zmluvy o nájme pozemku pre 
účely zriadenia reklamných pútačov.
2. VZN sa nevzťahuje na verejné priestranstvá, t. j. verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 
obce, na ktoré sa vzťahuje VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.

Čl. 2
Všeobecné podmienky

1.  Všeobecne  sa  prenajímanie  a  nakladanie  s  majetkom  obce  Ľubotice  riadi  osobitnými 
predpismi, zákonom SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútom 
obce Ľubotice a ďalšími predpismi vydanými obcou.

Čl. 3
Cena nájmu

1. Cena nájmu pri umiestnení reklamných a informačných zariadení
a)  bilboard jednostranný   270 €/rok
b) bilboard obojstranný   500 €/rok
c) iné   100 €/rok
d) informačné zariadenia     70 €/rok
e) bigboard 1000 €/rok
2. Obec si vyhradzuje právo prehodnocovať výšku nájmu s ohľadom na vývoj ekonomických 
podmienok. 

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa 
stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy uznieslo dňa 
10.11.2008.
2.  Dňom účinnosti  tohto  VZN sa  ruší  VZN č.  1/2006,  ktorým sa  stanovujú  ceny za  nájom 
pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy a VZN č. 3/2008, ktorým sa mení 



Všeobecne  záväzné nariadenie  obce Ľubotice  č.  1/2006,  ktorým sa stanovujú ceny za nájom 
pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy.

Čl. 5
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                             starosta obce


