O B E C STRETAVA
______________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 8/2012
o úhradách za sluţby poskytované obcou Streta va

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 09.11.2012
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VZN nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2012

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013
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Obecné zastupiteľstvo obce Stretava na základe § 4 ods. 3 písm. e) ,f) ,g) a i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 3
písm. g) cit. zákona v y d á v a pre územie obce Stretava toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 8/2012
o úhradách za sluţby poskytované obcou Stretava
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované obcou
Stretava a vykonávané prostredníctvom Obecného úradu v Stretave.
(2) Stanovené a určené ceny, prípadne ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce
Stretava.
(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 osobitných predpisov.
Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Stretava, a tiež
podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Stretava 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 toho zákona sa považuje aj tarifa (§ 2 zák.
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách ).
§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. Dohoda o cene vznikne aj tým, že
kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim (§ 3 ods. 1 zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách).
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(2) Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh
tovaru a zisk (§ 3 ods. 3 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách).

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 Občianskeho zákonníka).
(2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách).
§4
Návrh na uzavretie zmluvy
(1) Obec Stretava stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43
a Občianskeho zákonníka.
(2) Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia a je
záväzný pre všetkých pracovníkov 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 prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná
písomná zmluva.
Postačuje dohoda a úhrada ceny služby.
Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou
právnou úpravou – najmä zák. č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
(2) Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí majetku obce Stretava, musí byť
uzavretá písomná zmluva.
Nájomná zmluva – okrem ďalších náležitostí – musí obsahovať tiež aj:
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-

výšku nájomného, s tým, že sumy sú splatné v mesačných splátkach, prípadne
v polročných - prvá najneskôr do 30.5. a druhá do 30.10. toho ktorého roka
zmluvné pokuty v prípade neplnenia zmluvných povinností.

(3) Zmluvné prevody majetku a predaj majetku obce Stretava 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 Stretava“.
§6
Maximálna cena
(1) Cena 1,- € /m2 podlahovej plochy nebytového priestoru platí bez ohľadu na umiestnenie
nebytového priestoru pre:




zariadenie sociálnych služieb,
školské a predškolské zariadenia,
zariadenia pre výchovnú a osvetovú činnosti.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
Spoločné ustanovenia
(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Stretava.
(2) Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
(3) Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.
Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do tohto všeobecne záväzného
nariadenia a tiež sadzobníka cien.
(4) Pre zamestnancov obce u dopravných služieb sa poskytuje zľava 60 %.
(5) Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch – v prípadoch hodných osobitného
zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak. Nesmie však, mimo prípadov
kde je rozhodnuté inak, znížiť cenu o viac ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej
sadzobníkom cien.
(6) Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb obce Stretava 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.
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§8
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Stretave
dňa 14.12.2012 uznesením č. 48.
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia vykoná na základe kalkulácie
obecný úrad v Stretave a schvaľuje starosta obce.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

Marek Keher v.r.
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 8/2012
SADZOBNÍK CIEN

A. PRENÁJOM:
1. pozemkov:
- pozemky

5 €/m2/rok

2. budov, priestorov a objektov:
a) kultúrny dom:
– životné jubileá
- október – apríl
- máj – september

50,- €/deň
33,- €/deň

- spoločenské a rodinné oslavy – svadby, zásnuby, krstiny
- október – apríl
116,- €/deň
- máj – september
99,50 €/deň
- pohrebná hostina (kar)

16,50 €/deň

- prezentácie
- október – apríl
- máj – september

26,50 €/deň
16,60 €/deň

b) dom smútku:
- občania obce
- cudzí

16,50 €
26,50 €

c) nebytové priestory:
- na podnikateľské účely
- na podnikateľské účely,
v ktorých sa poskytujú služby občanom

1,-€/m2
0,70 €/m2

3. hnuteľného majetku:
-

náradie do 166,- €
náradie nad 166,-€
stan
stôl a lavice (súprava)
slnečník

5,- €/deň
10,- €/deň
10,- €/ks
2,- €/deň
1,50 €/deň
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B. SLUŢBY
1. relácia v miestnom rozhlase

2,- €

2. kopírovanie:
- jednostranne
- obojstranne

0,10 €
0,20 €

3. telefón:
- miestne volania
- medzimestské volania
- volania do mobilných sietí

0,10 €/min
0,10 €/min
0,25 €/min

4. fax:
- odoslanie
- príjem

1,- €/strana
0,50 €/strana

5. vývoz záhradného odpadu traktorom

5,- €/ jeden vývoz

6. kosenie priestranstiev

0,20 €/m2

7. ručné odstraňovanie snehu

0,20 €/m2

8. administratívne úkony pre súkromné účely občanov

3,50 €

9. dopravné sluţby:
- AVIA A30K
- traktor ZETOR

0,80 €/km+10€/hod
0,70 €/km+10€/hod
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Príloha č.2 k VZN č. 8/2012
Platby za vývoz a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu v roku 2013
Základná sadzba za vývoz a likvidáciu jednej 110 litrovej nádoby pre rok 2013 je 39,- €.
(1)

Ak domácnosť chce komunálny odpad určený na likvidáciu umiestňovať do väčšieho
počtu zberných nádob ako je uvedené v ods. 1 písm. a) až b) VZN č. 5/2012, vývoz
a likvidácia odpadu z týchto zberných nádob sa spoplatňuje nasledovne:
- ak je v domácnosti jedná osoba, za druhú nádobu na odpad musí zaplatiť 1,7
násobok nákladov za likvidáciu, čo je 66,30 €
- ak sú v domácnosti dve osoby, platba činí 1,4 násobok základnej sadzby – 54,60 €,
- ak sú v domácnosti tri osoby, platba činí 1,1 násobok základnej sadzby – 42,90 €,
- ak sú v domácnosti štyri osoby, platba činí 0,75 násobku základnej sadzby – 29,25
€,
- ak je v domácnosti päť osôb, platba činí 0,5 násobku základnej sadzby – 19,50 €,
- ak je v domácnosti šesť osôb, platba činí 0,2 násobku základnej sadzby –

7,80 €,

- ak je v domácnosti sedem osôb, platba činí 0,12 násobku základnej sadzby – 4,68
€,
- ak osem platiacich osôb požiada o druhú nádobu za odpad za likvidáciu odpadu z
druhej nádoby neplatí,
- ak deväť a viac platiacich osôb požiada o tretiu nádobu, zaplatí rozdiel medzi
cenou za likvidáciu platiacich členov domácnosti a cenou za odvoz a likvidáciu
odpadu troch nádob
- za kaţdú ďalšiu nádobu sa platí plná cena určená za likvidáciu jednej nádoby.
(2)

(3)
(4)

Starosta môže v individuálnych prípadoch (sociálne pomery, negatívny zdravotný stav
niektorého z členov rodiny, prírastok do rodiny a pod.) na základe zdôvodnenej
žiadosti poplatok uvedený v bode (1) znížiť, alebo odpustiť. Podmienkou je ale
vykonaná úhrada za likvidáciu odpadov za všetkých členov domácnosti
v predchádzajúcich obdobiach a aj za obdobie na ktoré žiadateľ zvýšenie počtu nádob
žiada.
Poplatok za jednorazový vývoz komunálneho odpadu vo vreci poskytnutom obcou
činí pre rok 2013 1,49 €.
Jednorazový poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho alebo drobného stavebného
odpadu z 1100 l zbernej nádoby pristavenej obcou činí 10,20 €/vývoz.
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(5)

Pri potrebe likvidácie stavebného odpadu vo veľkoobjemovom kontajnery pristaveným
odberateľom odpadu je vývoz spoplatnený sumou dojednanou na základe zmluvy medzi
obcou a organizáciou oprávnenou vykonávať túto činnosť.
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