Všeobecne záväzné nariadenie Obce 4/2013
o úhradách za poskytované služby obcou Senohrad

Obecné zastupiteľstvo Senohrade na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. e),f),g),i), § 6
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
s použitím § 11, odst. 3 písm. g) citovaného zákona sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia :
§1
Úvodné ustanovenie
Predmet úpravy
1. Toto všeobecné záväzné nariadenia ďalej VZN upravuje bližšie úhrady za
služby poskytované Obecným úradom v Senohrade.
2. Stanovenie a určenie ceny, prípadne ich rozpätie pre všetky orgány obce
Senohrad a orgány obecného zastupiteľstva obce Senohrad
3. Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a ostatných osobných predpisov.
§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. Dohody o cene
vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru a služieb vo výške
požadovanej predávajúcim.
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo čiastočne náklady na obstarávanie,
spracovanie, obeh tovaru a zisk.
§3
Zmluvy
1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov
odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
2. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§12,
zák. NR SR č. 18/1996 o cenách).
§4
Návrh na uzatvorenie zmluvy
1. Obec Senohrad stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto
VZN.
2. Tento sadzobník cien je návrhom na uzatvorenie zmluvy v súlade
s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka
3. Sadzobník cien a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzný pre
všetkých pracovníkov obce aj starostku obce.
4. Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo
maximálnou hodnotou zhodnotiť a rozhodnúť v individuálnom prípade
o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.

§5
Splatnosť ceny
1. V prípade jednorazových poskytovaných služieb zo strany Obce nemusí byť
uzatvorená písomná zmluva. Postačuje ústna dohoda a úhrada ceny služby. Doklad
o úhradách za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou
právnou úpravou, najmä zák. č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
2. Zmluvné prevody majetku a predaj majetku Obce Senohrad a tiež aukčný predaj
majetku je určený zák. SNR č. 138/1991 Zb. a „zásadami o hospodárení s majetkom
obce Senohrad.
§6
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu Obce Senohrad.
2. Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zákon
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
3. Sadzobník cien určený obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.
4. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch, najmä sociálne pomery a pod.
rozhodnúť aj inak.
§7
Zrušovacie ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad č. 6/2011 o úhradách za poskytované
služby obcou Senohrad.
§8
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Senohrade dňa 11.12.2013 uznesením č. 9/2013.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Senohrade.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Obecného úradu v Senohrade, t.j. od 01.01.2014
Oľga Bartková
starostka obce
Schválené: 11.12.2013
Vyvesené: 12.12.2013
Účinné:
01.01.2014
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2013

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2013
Sadzobník cien
Návrhy ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3, ods.1.,zák.NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách
1. za prenájom zasadačky:
a) pri nevykurovaní
cudzí
b) pri vykurovaní
cudzí
c) za smútočnú hostinu (kar)
d) posedenia jubilejné, svadobné
2. za zapožičanie výsuvného rebríka

FO
PO

3. za verejné priestranstvo
4. za vyhlásenie v MR

10,00 € / 1 hod.
20,00 € / 1 hod.
25,00 € jednorázovo za akciu
30,00 € jednorázovo za akciu
3,00 € jednorázovo za akciu
10,00 € jednorázovo za akciu
2,00 € / 1 hod.
2,00 €

5. za zapožičanie kontajnera

FO
PO

6. za kopírovanie

3,00 € za každý aj začatý deň
10,00 € za každý aj začatý deň
0,10 € za 1 stranu A4

7. za stočné (ČOV Koreňova lúka, Obec)

0,14 € m3

8. za predajný stánok pri celoobecných slávnostiach

6,00 € /1 stánok:, SJJ oslobodený

9. za vydanie potvrdenia

3,50 €
3,50 €
3,00 / 1 deň
10,00 € / 1 deň

FO
PO
FO
PO

10. za zapožičanie miešačky
11. členské pre čitateľov – ročné

dieťa do 18 rokov
dospelý

0,33 €
0,50 €

12. Osvetlenie viacúčelového ihriska

2,00 € / 1 hod.

13. za prenájom Domu smútku

3,30 € / 1 deň

