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ZVEREJNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ŠALOV

podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
TOTO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE BOLO ZVEREJNENÉ:
• NA ÚRADNEJ TABULI OBCE

14.08.2015 – 31.08.2015

• NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE
www.salov.sk

14.08.2015 – 31.08.2015

Pripomienky k zverejnenému návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 10 dní
od dátumu vyvesenia.
Pripomienky možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na
obecnom úrade.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé,
kto ju predkladá a musí byť odôvodnená.
Zverejnený návrh bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.08.2015
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Obecné zastupiteľstvo v Šalove na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
SR a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov s použitím § 11 ods. 4 písm. g) citovaného zákona, sa uznieslo na tomto:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ OBCE ŠALOV
o odmene za odplatné služby a úkony poskytované Obcou Šalov
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje odplatu za zabezpečenie
služieb a úkonov poskytovaných a vykonávaných obcou, spôsob a výšku úhrady za ne.
2. Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej úpravy, najmä zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a sú záväzné pre orgány obce Šalov 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 VZN.
3. VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

§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 považovanú cenu zaplatí.
2. V prípadoch jednorázového poskytovania služieb zo strany obecného úradu, nemusí byť
uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda o úhrade ceny služby.
3. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho
zákonníka a § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4. Starostka obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných zreteľa, najmä
v sociálnych prípadoch rozhodla:
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.
§3
Sadzobník cien
Obec Šalov stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tohto VZN a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce.
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§4
Splatnosť ceny
1. Cena za poskytnutú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím služby alebo
vykonaním úkonu.
2. Úhrada ceny je realizovaná pri podaní žiadosti v hotovosti do pokladne obce na obecnom
úrade.
3. Ak cena za poskytnutú službu alebo úkon nebola zaplatená, a to ani v dodatočnej lehote –
10 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany obce – žiadosť alebo podanie sa neprerokuje
a úkon sa nevykoná. V prípade, že už bolo podanie – žiadosť vybavená – vydané
povolenie a pod. – orgán obecnej samosprávy ho môže zrušiť.
4. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou
právnou úpravou, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Výnos za poskytované služby a úkony je príjmom rozpočtu obce.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto VZN sú príjmami 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 predpisov.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce Šalov.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN o úhradách za poskytované
služby obcou Šalov č. 01/1997 zo dňa 27.02.1997.
5. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Šalove dňa 31.08.2015 uznesením
č. 47/2015 a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2015.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je sadzobník cien.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
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SADZOBNÍK CIEN
za odplatné služby a úkony poskytované Obcou Šalov
Položka 1
a) zverejnenie oznamu, plagátu a pod. v propagačnej skrini za týždeň (začatia vzťahuje sa len
na podnikateľské subjekty) ............................................................................................... 2 eur
b) vydanie povolenia na umiestnenie informačno-reklamného alebo propagačného zariadenia
za každé zariadenia ........................................................................................................... 17 eur
Položka 2
Poplatok za vyhlásenie oznamu komerčného charakteru v miestnom rozhlase ................. 3 eur
Oslobodenie:
Od odplaty za vyhlásenie v miestnom rozhlase sú oslobodené oznamy:
- o pohrebe
- o odstávke elektrickej energie, oznamy Slovenskej pošty, a.s.
- o dopravnej výluke
- o konaní športových a kultúrnych podujatí
- o aktivitách školy a školských zariadení
- straty a nálezy (v prípade hlásenia, že sa niečo našlo)
Položka 3
Odplata za vyhotovenie fotokópie
a) formát A4 jednostranné .................................................................................. 0,10 eur/strana
b) formát A4 obojstranné .................................................................................... 0,20 eur/strana
c) formát A3 jednostranné ................................................................................... 0,15 eur/strana
d) formát A3 obojstranné .................................................................................... 0,25 eur/strana
Odoslanie faxu ..................................................................................................... 0,70 eur/strana
Položka 4
Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie je spoplatňované podľa zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a) fyzické osoby .................................................................................................................. 2 eur
b) právnické osoby .............................................................................................................. 3 eur
c) vydanie stanoviska, vyjadrenie alebo ocenenia nehnuteľnosti pre účely dedičského konania
pokiaľ sú známe podklady a údaje ...................................................................................... 7 eur
Oslobodenie
Ceny podľa tejto položky sú oslobodené:
- za potvrdenie vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
- štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
- samosprávne orgány inej obce a VÚC
- neziskové a charitatívne organizácie
- a potvrdenie o účasti na pohrebe
Položka 5
Odplata za úhradu nákladov za sprístupnenie informácii podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:
a) vydanie výpisu/odpisu alebo kópie z materiálov samosprávy, a to najmä z uznesení
a zápisnice obecného zastupiteľstva, komisií obecného zastupiteľstva a iné (za každú začatú
stranu A4) ...................................................................................................................... 0,20 eur
b) informácia poskytnutá na CD ................................................................................... 1,65 eur
c) obálka formát A6 ....................................................................................................... 0,02 eur
obálka formát A5 ....................................................................................................... 0,03 eur
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obálka formát A4 ....................................................................................................... 0,07 eur
d) náklady spojené s odoslaním informácie - podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
e) informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky - bezplatne
Položka 6
Odplata za prenájom smetnej nádoby
a) výmena 110 l smetnej nádoby po dobe životnosti po 5 rokoch – zdarma
b) výmena 110 l smetnej nádoby v lehote menej ako 5 rokov – poplatok v plnej výške
nákupnej ceny
Položka 7
Ostatné služby
U ostatných službách - vykonaných pre obyvateľov obce - obec pri výpočte ceny vychádza
zo skutočných materiálových a mzdových nákladov.
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