VZN obce Hrabovka
O úhradách za služby poskytované obcou Hrabovka
č. 2/2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce
o úhradách za služby poskytované obcou Hrabovka
č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. e), f), g), č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 3 písm.
g) cit. zákona vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie za služby poskytované obcou
Hrabovka.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje bližšie úhrady za služby
poskytované obcou Hrabovka a vykonávané obecným úradom v Hrabovke.
2. Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie sú záväzné pre všetky orgány obce
Hrabovka a orgány obecného zastupiteľstva obce Hrabovka.
3. Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy, najmä zák. NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách a ostatných prepisov.
Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená
na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa (§ 2 zák.
č. 18/1996 Z. z. o cenách).
Článok 2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí
s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým,
že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim (§ 3 ods. 1 zák. č.
18/1996 Z. z. o cenách)
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh
tovaru a zisk (§ 3 ods. 3 zák. o cenách).
Článok 3
Zmluvný vzťah
1. Obec stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je uvedený v prílohe
k tomuto VZN.
2. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho
zákonníka.
3. Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (najmä
sociálne pomery a pod.) rozhodol:
a) o znížení ceny za poskytované služby a úkony do výšky 50 % ceny podľa sadzobníka,

b) o odpustení povinnosti zaplatiť cenu uvedenú v sadzobníku cien.
4. V prípade jednorázového poskytovania služieb zo strany obce sa neuzatvára písomná
zmluva (kopírovacie práce, služby miestneho rozhlasu a pod.).
Článok 4
Splatnosť ceny
1. Cena za prenájom, poskytovanú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím prenájmu,
služby alebo vykonaním úkonu, ak v tomto VZN nie je uvedené inak.
2. Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce, musí byť uzatvorená
písomná zmluva.
3. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto VZN sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak toto VZN neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zákon NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách.
3. Sadzobník musí byť pred úpravou zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň musí byť
umožnené každému nahliadnuť do tohto VZN a tiež sadzobníka.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke dňa 7.3.2014 uznesením
obecného zastupiteľstva číslo 79/2014
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia ako i úpravy sadzobníka
schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Hrabovke.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Cenník služieb poskytovaných obcou Hrabovka
schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Hrabovka dňa 25.11.2011.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 27.3.2014

Ivan Čulen
starosta obce

Príloha k VZN č. 2/2014

Sadzobník cien za služby poskytované obcou Hrabovka
1. Spotrebovaná voda
- za obdobie od 01.01.2014 podľa odpočtu vodomera.
Ak nebude obecným zastupiteľstvom schválená zmena ceny za spotrebovanú vodu, cena bude
platná aj v ďalších rokoch ......................................................................... 0,76 €/m3
2. Vyhlásenie v miestnom rozhlase ....................................................... 3,00 €
- hlásenie pohrebu je od poplatku oslobodené
3. Kopírovanie
- formát A4 – 1 strana .............................................................................. 0,10 €
- formát A4 – obojstranne ....................................................................... 0,15 €
4. Výtlačok z PC
- formát A4 – 1 strana .............................................................................
- formát A4 – obojstranne .......................................................................

0,10 €
0,15 €

5. Použitie faxu
- 1 strana ................................................................................................

1,00 €

6. Prenájom priestorov KD
- prenájom sály KD v letnom období ...................................................
10,00 €/deň
- prenájom sály KD v zimnom období .................................................
20,00 €/deň
- paušálny poplatok za prenájom sály pred uskutočnením akcie – príprava ... 7,00 €/deň
7. Prenájom stolov a stoličiek KD
- stôl ....................................................................................................
- stolička ..............................................................................................

0,50 €/deň
0,12 €/deň

8. Prenájom zariadenia kuchyne
- prenájom kuchyne .............................................................................
- obrus biely .......................................................................................

8,00 €/deň
1,00 €/ks

9. Náhrady za stratu alebo poškodenie inventára
- tanier hlboký ....................................................................................
- tanier plytký ....................................................................................
- tanier dezertný ................................................................................
-šálka na kávu s podšálkou ...............................................................
- pohár duritka ..................................................................................

1,35 €/ks
1,35 €/ks
1,11 €/ks
1,50 €/ks
1,00 €/ks

10. Za nesplnenie povinnosti na daniach a poplatkoch
- zaslanie upomienky, výzvy na zaplatenie
(poštovné + vybavenie upomienky) ................................................

2,00€

