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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 

 Zásady o úhradách  

za služby poskytované 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 

 

v y d á v a 

tieto Z Á S A D Y o úhradách za služby poskytované obcou Smilno. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Smilno a 

vykonávané obecným úradom v Smilne.  

 

2. Stanovenie a určenie návrhu ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy najmä zák. 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 a tiež 

podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou vo vzťahu k majetku obce, 

ktorým disponujú a 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 sa považuje aj 

tarifa podľa § 2 zák. NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

3. Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov 

najmä zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zák. 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

§ 2 

Ustanovenia o zmluve 

 

1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo 

všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Občianskeho zákonníka).  

 

2. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu § 12 zák. NRSR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

3. V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva za služby poskytované obcou a 

vykonávané obecným úradom sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa 

osobitného predpisu ( § 5 zák. č. 211/2000 Z. z.) Táto písomná zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia, ak si účastníci zmluvného vzťahu 

nedohodli účinnosť uzatvorenej zmluvy v neskoršom termíne od jej zverejnenia.  

 

4. Záujemca o krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu a hnuteľného materiálno 

– technického vybavenia kultúrneho domu obce Smilno je povinný mať vysporiadané 

všetky záväzky (dlhy) voči obci Smilno.  

 

 

 

 



§ 3 

Návrh na uzavretie zmluvy 

 

1. Obec stanovuje sadzobník cien – úhrad za služby, ktorý je prílohou 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 orgány obce.  

 

3. Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou 

hodnotou rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.  

 

4. Od poplatkov za prenájom priestorov kultúrneho domu a hnuteľného majetku v 

kultúrnom dome sú oslobodené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smilno, 

t. j. Základná škola s materskou školou Smilno, Obecný športový klub, Dobrovoľný 

hasičský zbor, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Smilne, OZ 

PATRIA, Obecná knižnica.   

 

 

§ 4 

Splatnosť ceny 

 

1. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená 

písomná zmluva. Postačuje ústna dohoda s povereným zamestnancom obce a úhrady 

ceny za službu. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti 

požadované osobitnou právnou úpravou - zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov.  

 

2. Ak ide o nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí v majetku obce, musí byť vždy 

uzavretá písomná zmluva. Nájomná zmluva musí obsahovať, okrem ďalších náležitosti 

tiež aj výšku nájomného, zmluvné pokuty v prípade neplnenia zmluvných povinností.  

 

3. Poskytnuté služby, uvedené v prílohe č. 1 Sadzobník cien za služby, sú splatné po 

zrealizovaní prenájmu alebo poskytnutí služby do pokladne obecného úradu, ktorý 

vystaví príjmový pokladničný doklad. V prípade žiadosti poplatníka o úhradu 

bankovým prevodom, bude za poskytnuté služby obcou vystavená faktúra so 

splatnosťou 14 dní. V prípade, že faktúra nebude uhradená v danej lehote, bude sa 

postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení zmien a doplnkov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

 

 

§ 5 

Spoločné ustanovenia  

 

1. Príjmy zo zmluvných vzťahov – úhrady za služby poskytnuté obcou sú príjmom 

rozpočtu obce.  

 

2. Ak tieto Zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zákon č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  



3. Sadzobník cien za služby príloha č. 1 po schválení obecným zastupiteľstvom  bude 

zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce Smilno.  

 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Smilno č. 5/2013 Zásady 

o úhradách za poskytované služby obcou Smilno platného od 3.2.2014 vrátane Dodatku č. 

1/2015 k tomuto VZN platného od 2.11.2015. 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto VZN č. 3/2022 Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Smilno 

vrátane prílohy č. 1  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Smilne dňa 25.11.2022 svojím  

uznesením č. A-1.6/2022 

 

2. Toto VZN č. 3/2022 Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Smilno nadobúda 

účinnosť 1. januára 2023. 

 

3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo obce Smilno. 

 

 V Smilne dňa 9.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Bc. Vladimír Baran v. r. 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 9.11.2022 

Vyvesené po schválení: 26.11.2022 

Zvesené z úradnej tabule: ............................. 

 

 

 

 

 

 



           Príloha č. 1 

Sadzobník cien za služby 

 

 
Prenájom priestorov: 

1. Sála kultúrneho domu  pre občanov s TP v Smilne        50,00 € 

      pre cudzích občanov       100,00 € 

      kar občana s TP v Smilne      zdarma 

 

2. Salónik kultúrneho domu  pre občanov s TP v Smilne        30,00 € 

      pre cudzích občanov         50,00 € 

 

3. Kuchyňa kultúrneho domu            30,00 € 

     

+ suma za spotrebované energie (elektrina, plyn, voda) k bodom 1. – 3.    

 

4. Dom nádeje   za každý začatý deň        15,00 € 

 

5. Hrobové miesto   za každú pochovanú osobu s TP v Smilne     10,00 € 

      za každú pochovanú osobu bez TP v Smilne   200,00 € 

 

 

Prenájom hnuteľných vecí: 

1. Traktor (služba)    za hodinu        20,00 € 

 

2. Miešačka 250 l    za deň         10,00 € 

 

3. Prívesný vozík    za deň         10,00 € 

 

4. Vysúvací AL rebrík   za deň           2,00 € 

 

5. Výčapné zariadenie   za deň         10,00 € 

 

 

Poplatky za služby: 

1. Kopírovanie A4, tlač   jednostranne čiernobielo        0,10 € 

       obojstranne čiernobielo        0,15 € 

 

2. Vyhlásenie rozhlasovej relácie   FO a PO – podnikatelia        4,00 € 

 

3. Vyhlásenie rozhlasovej relácie  smútočný oznam, blahoželania     zdarma 

       oznamy OcÚ, organizácií 

       v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 

 

Upozornenie: Pri prenájme priestorov a hnuteľného majetku obce Smilno preberá prenajímateľ 

plnú hmotnú zodpovednosť za prípadné škody na zariadení a vybavení, ktoré boli predmetom 

jeho prenájmu alebo zapožičania.     


