Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2012 o úhradách za
poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nevoľné
Obec Nevoľné, na základe ustanovenia § 11, ods. 3,písmeno g.) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.
659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto VZN upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, spôsob a výšku
úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Nevoľnom 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 neskorších predpisov.
4. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej právnej úpravy –
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a sú záväzné pre orgány obce Nevoľné,
Obecný úrad Nevoľné a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto služby a
úkony požiadajú, s výnimkou oslobodenia uvedeného pri jednotlivých položkách
sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§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 poskytovanie služieb a úkonov obce.
§3
ZMLUVNÝ VZŤAH
1. Obec Nevoľné stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného.
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 zníženie ceny za poskytované služby a úkony do výšky o 50 % ceny podľa
sadzobníka,
b) o odpustení povinnosti zaplatiť cenu uvedenú v sadzobníku cien.
4. V prípadoch jednorázového poskytovania služieb a vykonania úkonu zo strany
obce, nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje odôvodňujúca dohoda
o úhrade ceny za poskytovanú službu, alebo vykonaný úkon.
§4
SPLATNOSŤ CENY

1. Cena za poskytovanú službu, alebo úkon, je splatná po poskytnutí služby, alebo
vykonaním úkonu.
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. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších zmien a doplnkov.
§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. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších zmien a doplnkov.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci
Nevoľné.
§6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za
poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nevoľné zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Nevoľné platné na rok 2012 č. 6/2008 .zo dňa 18.4.2012
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nevoľné sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Nevoľné na rok 2013 uznieslo dňa 5.12. 2012

§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
VYVESENÉ:

ZVESENÉ:

........................................................
starosta obce
Štefan Henžel

Príloha č. 1

SADZOBNÍK CIEN
za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Nevoľné
Položka 1
Prenájom veľkoobjemového kontajnera za každý aj začatý deň ( 24 hod.).
V cene prenájmu nie je započítaná cena za odvoz a poplatok za uloženie odpadu
1 euro
Položka 2
Za oznam v miestnom rozhlase

4 euro

Vzťahuje sa len na fyzické a právnické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci.
Položka 3
Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
a) fyzické osoby
2 euro
b) právnické osoby
3,50 euro
Oslobodenie:
Cenu podľa tejto položky neplatí:
a) za potvrdenia vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a
zdravotníctva
b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
c) samosprávne orgány inej obce
d) neziskové a charitatívne organizácie

Položka 4
Sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ( zasadacie
miestnosti a miestnosť v MŠ), za účelom jednorázového použitia sa stanovuje na
jednu akciu a jeden deň
Sála KD
30 euro
Zasadacia miestnosť OÚ 1hod mimo vykurovacie obdobie/ vykurovacie obdobie
4 / 5 euro
Miestnosť MŠ vykurovacie obdobie/mimo vykurovacieho obdobia 17 / 10 euro
Sadza pri akciách so vstupným + spotreba el. energie v plnej výške 30 euro

Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodení: zamestnanci obecného úradu, poslanci OZ, aktívni
futbalisti TJ Sokol Nevoľné a občania, ktorí sa starajú o KD ( hospodár, vedúci
knižnice ). Oslobodenie sa týka len podujatí, ktoré sú spojené s oslavou ich
životného jubilea. Oslobodenie je podmienené žiadosťou a súhlasom starostu obce.

Položka 5
a) Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ( sála KD,
miestnosti a pod.) za účelom jednorázového použitia sa stanovuje na jednu
akciu a jeden deň pre iných nájomcov ako obyvateľov s trvalým pobytom
v obci Nevoľné
73,00 euro
b)Sadzba za prenájom KD pre občanov s trvalým pobytom v obci Nevoľné v sume
- 40 euro na akciu a deň v období od 15.9. do 15.4.
- 33 euro na akciu a deň v období od 16.4. – 14.9.
V prípade použitia len jednej časti KD je sadzba polovičná

Položka 6
Poplatok za zapožičanie inventára KD ( príbor, poháre, taniere a pod.)
0,10 euro/ks
0,30 euro/ks
0,15 euro/ks
0,30 euro/ks

poplatkoch za zapožičanie stola
poplatkoch za zapožičanie stoličky
obrusy

Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené obecné úrady a mesto Kremnica, združené
v Mikroregióne „ Kremnica a okolie“

Položka 7
Poplatok za prenájom miešačky, výsuvného rebríka, búracieho kladiva, vŕtačky
a pod. inventára obce za každý aj začatý deň ( 24 hod)
2,00 euro
Oslobodenie:
Zapožičanie búracieho kladiva pri kopaní hrobov v miestnom cintoríne.

Položka 8
Poplatok za kopírovacie práce 1 strana A4

0,10 euro

Položka 9
Za prenájom futbalového ihriska s príslušenstvom na účely rodinných osláv ,
športových podujatí občanov s trvalým pobytom v obci Nevoľné v sume
Akcia a deň
10 euro
Akcia a deň + režijné náklady pre nájomcov na akcie zamerané komerčne 10 euro

