OBEC SMILNO

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMILNO
č. 5/2013

Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Smilno

ZÁSADY
o úhradách za poskytované služby obcou Smilno
Obecné zastupiteľstvo v Smilne v súlade s ust. § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4 písm. g/citovaného
zákona v y d á v a pre katastrálne územie obce Smilno tieto zásady.
Úvodné ustanovenie
§1
(1) Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Smilno a vykonávané
Obecným úradom v Smilne.
(2) Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Smilno
a orgány obecného zastupiteľstva obce Smilno.
(3) Stanovenie a určenie návrhu ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.
Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Smilno a tiež
podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Smilno vo vzťahu k majetku obce,
ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným v zriaďovateľských alebo
zakladateľských listinách. 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 (§ zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov).
(4) Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov – najmä
zo zák. č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní (s účinnosťou od 1.2.2006 – zák. č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní).
ZMLUVY
§3
Úvodné ustanovenie
(1) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko,
čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka).
(2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov).

§4
Návrh na uzavretie zmluvy
(1) Obec Smilno stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe týchto zásad. Tento
sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Občianskeho
zákonníka.

(2) Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto zásad a je záväzný pre všetkých
zamestnancov obce aj starostu obce. Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny
minimálnou alebo maximálnou hodnotou rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej
cene pri uzatváraní zmluvy.
§5
Splatnosť ceny
(1) V prípade jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená
písomná zmluva. Postačuje posledná dohoda a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za
poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou –
najmä zák č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
(2) Pokiaľ ide o nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí v majetku obce Smilno, musí byť vždy
uzavretá písomná zmluva. Nájomná zmluva, okrem ďalších náležitostí musí obsahovať tiež
aj:
- výšku nájomného s tým, že sumy sú splatné v mesačných splátkach
- zmluvné pokuty v prípade neplnenia zmluvných povinností,
- ......................................................
(3) Zmluvné prevody majetku a predaj majetku obce Smilno a tiež aukčný predaj majetku je
určený osobitnou právnou úpravou – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia s majetkom obce Smilno.“
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§6
Spoločné ustanovenia
(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmy rozpočtu obce Smilno.
(2) Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
(3) Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň musí
byť umožnené každému nahliadnuť do týchto zásad a tiež do sadzobníka cien.
(4) Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch hodných osobitného
zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak. Nesmie však znížiť cenu o viac
ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.
(5) Zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Smilno je riešené
osobitnou zmluvou uzavretou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a / zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§7
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 5/2013 Zásady o úhradách za poskytované
služby obcou Smilno, sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Smilne, dňa 17.1.2014,
uznesením č. A 2.1/2014.
(2) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Smilne.
(3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 3.2.2014.
(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013 zásady o úhradách za
poskytované služby obcou Smilno sa rušia Zásady o úhradách za poskytované služby obcou
Smilno schválené na OZ v Smilne dňa 16.3.2012, uznesením číslo A 1.4./2012.

V Smilne dňa 22.11.2013

Vyvesené:
22.11.2013
Vyvesené po schválení: 18.01.2014
Zvesené:
04.02.2014

Miroslav Petruš
starosta obce

D O D A T O K č. 1/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2013
(ďalej len VZN)
Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Smilno
Vo VZN č. 5/2013 sa mení nasledovná príloha:
1) PRÍLOHA č.1 - Sadzobník cien (služieb) poskytovaných obcou Smilno v súlade s § 43
Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. MR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
2) Tento dodatok č. 1/2015 k VZN č.5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Smilno
schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.10.2015 uznesením číslo
A-6.2/2015 a nadobúda účinnosť 02.11.2015.

Bc. Vladimír Baran, v.r.
starosta obce

Vyvesený dňa: 02.10.2015
Schválený dňa: 16.10.2015
Zvesený dňa:

02.11.2015

PRÍLOHA č. 1
Sadzobník cien (služieb) poskytovaných obcou Smilno
1. Kultúrny dom: - pre občanov Smilna
- pre cudzích občanov
2. Salónik: :
- pre občanov Smilna
- pre cudzích občanov
3. Kuchyňa:

50,00 €
100,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €

+ poplatok za spotrebované energie (elektrina, plyn, voda) k bodom 1-3
4. Poplatok za Dom nádeje za každý začatý deň
5. Hrobové miesta na miestnom cintoríne jedna osoba

15,00 €
10,00 €

6. Prenájom hnuteľných vecí:
a) Služba traktorom - 1 hodina
b) Služba mikrobusom (FIAT Ducato) za 1 km

15,00 €
0,30 €

7. Poplatok za vypožičanie:
- Miešačka 250 l - 1 deň
- Miešačka 120 l - 1 deň
- Prívesný vozík - ½ dňa
- 1 deň
- Rebrík AL – vysúvací - 1 deň
- Vibračná doska - ½ dňa
- 1 deň
- Výčapné zariadenie - 1 deň

10,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
2,00 €
15,00 €
30,00 €
5,00 €

8. Ostatné správne poplatky
Vyhotovenie fotokópie, formát A4:
- jednostranne čiernobielo
- obojstranne čiernobielo
Tlač z CD, USB, e-mailu:
- jednostranne čiernobielo
- obojstranne čiernobielo
Odoslanie faxu – 1 strana
Odoslanie e-mailu
Telefonické spojenie
9. Poplatok za vyhlásenie
- vyhlásenie rozhlasovej relácie
- smútočný oznam, blahoželanie, oznamy OcÚ

0,10 €
0,15 €

0,10 €
0,15 €
1,00 €
zdarma
zdarma

3,00 €
zdarma

Pri prenájme priestorov a zariadení obce Smilno prenajímateľ preberá plnú hmotnú
zodpovednosť za prípadné škody na zariadení a vybavení, ktoré boli predmetom jeho
prenájmu alebo zapožičania.

