Obec Sačurov, Ulica osloboditeľov č. 385 , 09413

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 8 /2012
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Sačurov a za
prenájom priestorov budov a prenájom zariadení

Vyvesené dňa: 28.11.2012
Zvesené dňa: 12.12.2012
Schválené dňa: 13.12.2012
Vyhlásené na tabuli dňa: 14.12.2012
Nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2013

Obecné zastupiteľstvo v Sačurove na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11, odst. 4, písm. g)zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto

Všeobecné záväznom nariadení č. 8 /2012
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Sačurov
a za prenájom priestorov budov a prenájom zariadení
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje jednotlivé služby a úkony
vykonávané obcou, spôsob a výšku úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Sačurove a starostom obce, ako
výkonným orgánom obce.
3. VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.
4. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej právnej úpravy - zákona NR
SR č.18/1995 Z.z. o cenách a sú záväzné pre orgány obce Sačurov, Obecný úrad v Sačurove
a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto služby a úkony a prenájom požiadajú,
s výnimkou oslobodenia uvedeného pri jednotlivých položkách sadzobníka cien, ktorý je
súčasťou tohto VZN.
5. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na prenájom,
spoplatňovaný úkon, alebo v záujme ktorej bol prenájom resp. takýto úkon vykonaný. Ak je
poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
6. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na prenájom, vykonanie
služby alebo úkonu obcou Sačurov.
Článok 2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene je dohodou o výške ceny a vznikne tým, že žiadateľ súhlasí s uvedenou
cenou, alebo tým, že požadovanú cenu zaplatí.
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie,
prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na prenájom, poskytovanie služieb a úkonov obce.
Článok 3
Zmluvný vzťah
1. Obec Sačurov stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je prílohou
č. 1 tohto 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
v sociálnych prípadoch) 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 jednorazového poskytovania služieb zo strany obce sa neuzatvára písomná
zmluva. ( kopírovacie služby, 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. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a) prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave
b) poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave
c) platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade
3. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom SNR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto VZN sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak toto VZN neobsahuje bližšiu úpravu použijú sa primerané ustanovenia Občianskeho
zákonníka a zákona NR SR č. 18/1995 Z. z. o cenách.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci Sačurov.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 13.12.2012 uznesením č. 174 / 2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Sačurove.
4. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 2/2008.

Peter Barát
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 8/2012

SADZOBNÍK CIEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A VYKONANÉ ÚKONY OBCOU
SAČUROV
1) Žiadosti:
a) žiadosť o schválenie predajného ( prevádzkového) času - 6,64 €
b) žiadosť o zmenu prevádzkového času - 3,32 €
c) žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti na území s dosahom na
životné prostredie - 33,32 €
d) žiadosť o zistenie parciel a parcelných čísel pozemkov v katastrálnych mapách
- do 3 parciel - 0,66 € , za každú ďalšiu parcelu - 0,17 €
2) Vyhotovovanie fotokópií:
a) formát A4 jednostranne 0,07 €
b) formát A4 obojstranne - 0,10 €
c) formát A3 jednostranne - 0,13 €
d) formát A3 obojstranne - 0,20 €

e) za údaje na diskete –
0,50 €
f) za údaje na CD nosiči – 1,00 €
g) tlač farebná – text 0,50 €

3) Faxové služby :
a) došlá ( 1 strana A4 ) - 0,13 €
b) odoslaná ( 1 strana A4 ) tuzemský fax - 0,33 €
c) odoslaná ( 1 strana A4 ) zahraničný fax - 0,66 €
4) Vyhlásenie v obecnom rozhlase (cena je uvedená za 1 vyhlásenie ):
a) podnikateľská ponuka spojená s predajom cez týždeň - 3,32 €
v čase soboty a nedele – 6,64 €
b) drobná inzercia občanov (straty, oznamy, blahoželania a iné) - 1,66 €
c) inzercia, reklama – podnikateľské subjekty - 5,00 €
Za vyhlásenie viacerých oznamov ( viac krát toho istého) sa vypočíta cena ako násobok cien
uvedených v písm. a), b), c).
Za smútočné vyhlásenie – 0 €
5) Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR
SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v. z. n. p.
a) fyzické osoby - 1,00 €
b) právnické osoby - 2,50 €
OSLOBODENIE: Cena sa podľa tejto položky neplatí:
a) za potvrdenia vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
b) pre štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
c) pre samosprávne orgány inej obce
d) pre neziskové a charitatívne organizácie
e) za potvrdenie o účasti na pohrebe
6)Za napísanie akýchkoľvek žiadostí (napr. zrušenie poistky, žiadosť o priatie do
zamestnania, a pod.), splnomocnení, životopisov a iných písomností, za vyplnenie rôznych
tlačív a pod. za poplatníka na základe jeho ústnej žiadosti - 0,66 € .
7) Krátkodobé užívanie priestorov Kultúrneho domu:
a) výpredaje do 8 hodín – 49,79 €
b) za každú ďalšiu hodinu nad 8 hodín – 16.60 €

c) usporiadanie diskotéky – 99,58 + spotreba el. energie
d) prednášky, predvádzacie akcie a pod. –13,28 € /hod. Za každú ďalšiu začatú hod.- 6,64 €.
8) Krátkodobé užívanie priestorov Základnej školy
a) prenájom priestorov jedálne pri rodinných príležitostiach za akciu a deň – 73,03 €.
Pre zamestnancov obce, zamestnancov ZŠ a funkcionárov obce – 36,51 €.
b) poplatok za prenájom priestorov telocvične na 1 hodinu – veľká -9,96 €, malá – 4,98 €.
9) Dom smútku, cintorínske poplatky
a) uloženie zomrelého - poplatok za prvý a každý ďalší deň – 8,00 €
b) prechodné uloženie zomrelého v chlad. zariadení 10 € /deň
c) poplatok nákladov za elek. energiu a plyn podľa spotreby a aktuálnej sadzby
d) poplatok za hrobové miesto jedná domácnosť 3, 32 € / rok
e) občiansky pohreb – 20,00 €
f) vykopanie hrobového miesta – 100 €
g) vykopanie detského hrobového miesta – 50 €
10) Ostatné služby – prenájom zariadení
a) prívesný vozík – 1,00 € / hod.
b) vývoz odpadu 5,00 € / vlečka 5 t
Poplatok sa uhrádza do pokladne OcÚ. Osoba, ktorá si priestory KD prenajala, po skončení
doby, na ktorú bol nájom dohodnutý, odovzdá tieto priestory pracovníčke OcÚ v takom stave,
v akom ich prevzala pre začatím nájmu. V prípade, že nebude táto podmienka splnená, je
osoba, ktorá si priestory prenajala, povinná zaplatiť pokutu vo výške 100 % paušálneho
poplatku a to do pokladnice OcÚ, ktorá za tieto finančné prostriedky zabezpečí úpravu
priestorov do pôvodného stavu.
Novelizácia č.1 – dodatok č.1 k VZN č. 8/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Sačurov a za prenájom priestorov budov a prenájom zariadení
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 261 /2014, pís.B/1, zo dňa 27.02.2014 sa uznáša na:
Poplatkoch za prenájom priestorov KD na rôzne spoločenské akcie.
1) Poplatky pre občanov s trvalým pobytom v obci:
- Do 5 hodín - 15 €
- Do 10 hodín - 25 €
- Nad 10 hodín - 35 €
2) Poplatky pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt:
- Do 5 hodín - 25 €
- Do 10 hodín - 35 €
- Nad 10 hodín - 45 €
3) Použitá energia a spotreba plynu v kuchyni sa bude účtovať osobitne podľa stavu odpisov
podružného merania.
Pre zamestnancov a funkcionárov obce len priame prevádzkové náklady ( elektrina, plyn )
Vyvesené dňa: 28.02.2014
16.03.2014
Účinnosť od:

Peter Barát
starosta obce

