Obecné zastupiteľstvo v Zbudzi na základe ustanovenia § 6 ods.1
a § 11 ods. 4, písm. g/, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Zbudza
Č. 12/2012
O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
Obcou Zbudza a za prenájom priestorov budov

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje
jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou a prenájom priestorov
budov, spôsob a výšku úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Zbudzi a starostom
Obce, ako výkonným orgánom obce.
3. Všeobecne záväzné nariadenie 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
Zbudza, Obecný úrad v Zbudzi 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 Zbudza.

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 z časti náklady na obstaranie,
spracovanie, prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na prenájom,
poskytovanie služieb a úkonov obce.
Článok 3
ZMLUVNÝ VZŤAH
1. Obec Zbudza stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 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 prípadoch jednorazového poskytovania služieb a vykonania úkonu zo
strany obce nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje odôvodňujúcadohoda o úhrade ceny za prenájom, poskytnutú službu alebo
vykonaný úkon.
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 č. 35824552/0200 vedený vo VÚB
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 služby 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
obce Zbudza.
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na tomto VZN obce Zbudza sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zbudzi
a to dňa 27. Apríla 2012.
2. Návrh VZN a sadzobník cien boli vyvesené na úradnej tabuli od
10. apríla 2012
3. Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 28. Apríla 2012.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 12. Mája 2012.
5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Zbudzi.
6. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 2/2008.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je
sadzobník cien.

Príloha VZN č. 12/2012 s účinnosťou od 12. Mája 2012
SADZOBNÍ CIEN
za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Zbudza
a za prenájom priestorov budov
Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase
 v priebehu pracovnej doby obecného úradu .................................-6,70 €
 v pracovný deň po skončení pracovnej doby obec. úradu...........-7,50 €
 v sobotu, nedeľu, vo sviatky a dni pracovného pokoja...............-15,00 €
Oslobodenie – za vyhlásenie oznamu pre občana obce Zbudza, ak nejde
o vyhlásenie pre komerčné účely, sa poplatok nevyberá.
Vyhotovenie kópií na rozmnožovacom stroji (čierno-biele kópie)
 formát A4 jednostranne ...................................................................-0,05 €
 formát A4 obojstranne .....................................................................-0,10 €
Poznámka- cena je určená pri priemernom 15 % -nom pokrytí strany tlačou
Ak je pokrytie vyššie (fotografie a pod.) cena za stranu sa primerane zvýši.
Poplatok sa vyberá za minim.6 strán (3listy).
Odoslanie faxovej správy :
 za každú aj začatú stranu na území SR ...........................................-0,50 €
 za každú aj začatú stranu mimo územia SR ....................................-1 €
Za napísanie akýchkoľvek žiadostí (napr. zrušenie poistky, žiadosť o prijatie do
zamestnania a pod.) splnomocnení, životopisov a iných písomností, za
vyplnenie rôznych tlačív a pod. za poplatníka a na základe jeho ústnej žiadosti
.........................................................................................................................-2,00 €
Za nahliadnutie do archívnych materiálov (ak nimi obce disponuje)
a mapových podkladov obce
a/ fyzické osoby ............................................................................................-2,00 €
b/ právnické osoby .........................................................................................-7,00 €
Prenájom priestorov v „starej škole“ – sadzba/deň....................................15.00 €
Ak ide o dlhodobejší prenájom, môže starosta obce uzavrieť na túto dobu
s podnikateľským subjektom osobitnú zmluvu, v ktorej môže byť uvedená
cena prenájmu určená odlišne s ohľadom na účel a okolnosti prenájmu.
Obecný úrad pri prenájme môže vybrať na prípadnú úhradu škôd v primeranej
výške zálohu. Výšku zálohy určí starosta obce. Nájomca odovzdá priestory
po akcii upratané, a to v termíne určenom správcom. Oneskorené odovzdanie
priestorov má za následok penalizáciu vo výške 10 € za každý aj začatý deň
omeškania. Za omeškanie sa považuje aj neprebratie priestorov správcom
z dôvodu nedostatkov v ich uprataní alebo neodstránenia poškodenia, ak za
toto obecný úrad nezrazí primeranú čiastku zo zloženej zálohy.



Prenájom priestorov školy na reklamné akcie ................................... 25 €

Za prenájom priestorov Domu smútku
 sadzba/noc .............................................................................................-17 €
 v prípadne neposkytnutia príspevku na zakúpenie stoličiek v DS...-30,30€
Poplatok je splatný k poslednému dňu nájmu domu smútku a to do pokladnice
Obce. Osoba, ktorá si priestory domu smútku prenajala, po skončení doby,
na ktorú bol nájom dohodnutý, odovzdá tieto priestory správkyni domu smútku
v takom stave, v akom ich prevzala pred začatím nájmu.

Za správu a údržbu cintorína poplatok sadzba/rod. dom/rok .....................-3,50 €
Cintorínsky poplatok
 zriadenie pomníka a krypty pre 1 osobu po úmrtí ............................-6,70 €
 zriadenie pomníka a krypty pre 2 osoby po úmrtí ............................-10 €
 zriadenie pomníka a krypty pre 1 žijúcu osobu ...............................-16,60 €
 zriadenie pomníka a krypty pre 2 žijúce osoby ................................-33,20 €

