Všeobecné záväzné nariadenie
OBCE

PROSIEK

Č. 2/2017

ktorým sa určuje cena poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných
obcou Prosiek a za prenájom priestorov, budov a zariadení.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje jednotlivé služby a úkony
vykonávané obcou Prosiek, spôsob a výšku úhrady za ne.
2.
VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
3.
Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej právnej
úpravy zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a sú záväzné pre orgány obce Prosiek,
OcÚ a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto služby, úkony
a prenájom požiadajú, s výnimkou oslobodenia pri jednotlivých položkách
sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto VZN.
4.
Poplatník 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.
5.
Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na
prenájom, vykonanie služby alebo úkonu obcou.

čl. 2
Dohoda o cene
1.
Dohoda o cene je dohodou o výške ceny a vznikne tým, že žiadateľ
súhlasí z uvedenou cenou, alebo tým, že požadovanú cenu zaplatí.
2.
Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo z časti náklady na obstaranie,
spracovanie,
prevádzkovanie
zariadenia
slúžiaceho
na
prenájom,
poskytovanie služieb a úkonov obce.

Článok 3
Zmluvný vzťah
1.
Obec Prosiek stanovuje sadzobník cien za prenájom, poskytované
služby a úkony, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN
2.

Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením

§ 43 Občianskeho zákonníka.
3.
Starosta obce Prosiek je Obecným zastupiteľstvom splnomocnený, aby
v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (napr. sociálne prípady) rozhodol:

O znížení ceny za poskytované služby a úkony do výšky 50% ceny podľa
sadzobníka,

Odpustení povinnosti zaplatiť cenu uvedenú v sadzobníku cien.
4.
V prípade jednorazového poskytovania služieb zo strany obce sa
neuzatvára písomná zmluva (kopírovacie služby, hlásenie v obecnom rozhlase
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 bude realizovaná v hotovosti do pokladne obce.

3.
Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí
obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou, najmä
zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 5.
Spoločné ustanovenie
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 č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších zmien a doplnkov.
3.
Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na informačnej
tabuly obce a v kancelárii OcÚ Prosiek.

Príloha č. 1 k VZN 2/2017
Sadzobník cien za prenájom, poskytované služby a úkony obcou Prosiek.
Por. Č.

Služba

1

Vyhotovenie kópii – jeden hárok

2.

Cena

A4 jednostranne

0,07 €

A4 obojstranne

0,10 €

A3 jednostranne

0,15 €

A3 obojstranne

0,20 €

Poplatok za tlač dokumentov z nosičov
A4 jedna strana

0,07 €

3.

Laminátovanie A4 jedna strana

0,40 €

4.

Hlásenie v obecnom rozhlase (1 hlásenie)
Podnikateľská ponuka spojená s predajom
Drobná inzercia
blahoželania)

občanov

(straty,

5,00 €

oznamy, 0,00 €

Inzercia, reklama – podnikateľské subjekty

10,00 €

Za opakovanie toho istého oznamu sa vypočíta
cena ako násobok stanovených cien.
4.

Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré
nie
su
spoplatňované
podľa
zákona
č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v z.n.p.
Fyzické osoby

2,00 €

Právnické osoby

4,00 €

Oslobodenie:

Potvrdenia vydávané pre účely konaní na
úseku sociálnych veci a zdravotníctva

Štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia

Samosprávne orgány inej obce

Neziskové a charitatívne organizácie
5.

Žiadosti akéhokoľvek
tlačív za poplatníka

druhu

a vyplnenie 2,00 €

6.

Žiadosť
o vydanie
správnych
dokladov 10,00 €
v ostatných veciach v rámci činnosti obce

7.

Žiadosti o odborné stanovisko a vyjadrenie

Cena sa odvíja
od
dohody

medzi obcou a
spracovateľom
žiadosti
7.

Prenájom nebytových priestorov
Sála kultúrneho domu (bez kúrenia)

50,00 €

Krátkodobý prenájom sály kult. domu (do 3 hod. 10,00 €
bez kúrenia)
Zasadačka OÚ

10,00 €

Zasadačka OÚ s kúrením

15,00 €

Kuchynka so zariadením

20,00 €

+ obsluha zariadenia

+ 5,00 €/1 h

Poznámka: kuchynku so zariadením bez poverenej
obsluhy nie je možné prenajať.
Vybavenie kuchynky (taniere, poháre a pod.)

10 €

Poznámka: pri poškodení riadu nájomca hradí plnú
cenu riadu za kus.
Prenájom domu smútku s hlad. zariadením
8.

15 €/2 dni

Služby
kosenie

5,00 €/1 ár

Osoba, ktorá si priestory prenajala, po skončení dohodnutej doby na prenájom
odovzdá ich poverenej pracovníčke v takom stave v akom ich prevzala.
V prípade, že nebude táto podmienka splnená je prenajímateľ povinný zaplatiť
pokutu do pokladne OcÚ vo výške 100% paušálneho poplatku. Ten následne
zabezpečí dať priestory do pôvodného stavu.
Od poplatku za prenájom sú oslobodené organizácie zriadené obcou.

Schválené: 18. 12. 2017
Zverejnené: 19. 12. 2017
Nadobúda platnosť: 12. 01. 2018

Mgr. Peter Hamráček
starosta obce Prosiek v.r.

