Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice
č. 7/2008 z 10. novembra 2008
o úhradách za služby poskytované obcou Ľubotice
Obec Ľubotice v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenia zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ustanovenia Občianskeho zákonníka
v y d á v a t o t o v š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky úhrad fyzickými a právnickými
osobami za služby poskytované obcou Ľubotice (ďalej len „obec“).
(2) Stanovenie a určenie úhrady – ceny je v súlade s platnou právnou úpravou tvorby cien najmä
so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
(3) Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služby obcou a uhradená
občanom pred vykonaním úkonu alebo po vykonaní úkonu podľa druhu poskytovanej služby.
Čl. 2
Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo v
záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
Čl. 3
Dohoda o cene
(1) Dohoda o cene je v zmysle § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s
podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje.
(2) Návrh ceny vychádza zo sadzobníka, ktorý je prílohou tohto VZN. Tento sadzobník
úhrad - cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43a Občianskeho zákonníka
a zverejňuje sa na úradnej tabuli a web stránke obecného úradu.
Čl. 4
Splatnosť ceny
(1) Cena je splatná pred poskytnutím služby; len v prípadoch osobitného zreteľa je možné
zaplatiť cenu služby v splátkach v závislosti na majetkových pomeroch osoby, na základe
písomného rozhodnutia starostu obce.

(2) V prípadoch jednorázového poskytnutia služby, pevne stanovenej ceny a úhrady v plnej
výške pred poskytnutím služby postačuje konkludentná forma dohody o cene a jej úhrade. Ak nie
je splnená čo len jedna z podmienok vyššie uvedených, vyžaduje sa dojednanie poskytnutia
služby v písomnej forme.
(3) Cena sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti, prípadne prevodom z účtu na
účet obce pred poskytnutím služby. O úhrade do pokladnice obecného úradu sa vystaví
vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
(4) V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná zmluva
v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Ľubotice.
(2) Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veci úhrad –
cien podľa Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach dňa
10.11.2008.
Čl. 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2009.

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
starosta obce

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ
OBCOU ĽUBOTICE
Vyhlásenie v obecnom rozhlase (poplatok je uvedený za 1 vyhlásenie):
a) pre zárobkovú činnosť
b) podnikateľská ponuka spojená s predajom
c) oznámenie o úmrtí
d) oznámenie o podujatiach – neziskové organizácie na území obce
e) drobná inzercia
f) počas volebných kampaní:
1. jeden oznam (max. 5 minút čítaného oznamu za deň pre stranu/hnutie)
2. vyhlásenie pozvánky na míting
3. oznam odvysielaný z dodaného CD, kazety a pod.
g) vyhlásenie mimo pracovnej doby počas pracovných dní a cez víkend

3,30 €
6,60 €
bez poplatku
bez poplatku
1,70 €
3,30 €
3,30 €
1,70 €
100% príplatok

Vyhotovovanie fotokópií (max. počet listov 10):
a) formát A4 jednostranne
b) formát A4 obojstranne
c) formát A3 jednostranne
d) formát A3 obojstranne

0,07 €
0,13 €
0,10 €
0,16 €

Tlač:
formát A4 jednostranne

0,30 €

Prenájom zasadačky:
a) za 1 hodinu prenájmu počas pracovných dní mimo vykurovacieho obdobia
b) za 1 hodinu prenájmu počas víkendu mimo vykurovacieho obdobia
c) za 1 hodinu prenájmu počas pracovných dní vo vykurovacom období
d) za 1 hodinu prenájmu počas víkendu vo vykurovacom období
pre neziskové organizácie a školy na území obce, urbariát
Knižnica:
a) zápisné v obecnej knižnici:
1. deti do 15 rokov
2. dospelí
3. dôchodcovia
b) upomienky:
1. prvá upomienka
2. druhá upomienka
3. tretia upomienka
c) poškodenie knihy

10 €
13 €
13 €
16 €
bez poplatku

0,35 €
0,70 €
0,35 €
0,50 €
1€
1,20 €
0,70 €

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v prevádzkárni
Žiadosť o prechodné uzatvorenie predajne
Žiadosť o vydanie stanoviska a začatí podnikateľskej činnosti PO a FO
Vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv, ak jednou zo zmluvných strán je obec
a nejde o potrebu obce
Vyhotovenie nájomnej zmluvy, ak jednou stranou zo zmluvných strán je obec
a nejde o potrebu obce
Vyhotovenie odpisu, fotokópie a vydanie potvrdenia o zaplatení dane
z nehnuteľností
Vyhľadávanie spisov v archíve, ak je úspešné
Vydanie rozhodnutia o pridelení, zrušení súpisného čísla
Vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla domu
Vyjadrenie sa k existencii budovy
Potvrdenia o účasti na pohrebe
Potvrdenia za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu
Obhliadka tvaru miesta – miestne šetrenie (na podnet občanaspory susedov s sťažnosti) – pri podaní žiadosti
Potvrdenia a vyjadrenia obce nespoplatňované správnymi poplatkami
Predaj odpadovej nádoby
Náhradná známka pre psa

1,70 €
1,70 €
1,70 €
6,60 €
6,60 €
1,70 €
3,30 €
6,60 €
3,30 €
3,30 €
bez poplatkov
1,70 €
16,50 €
1,70 €
21,30 €
1€

