Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši na základe ust. §4 ods. 3 písm. e/,f/,g/ a i/
Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 3
písm. g/ cit. Zákona v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o úhradách za poskytované služby obcou Hrubá Borša

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenia upravuje bližšie úhrady za služby poskytované
obcou Hrubá Borša a vykonávané Obecným úradom v Hrubej Borši
2. Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Hrubá Borša
a orgány obecného zastupiteľstva obce Hrubá Borša
3. Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej úpravy a najmä zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných osobitných predpisov, v znení neskorších predpisov.
Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Hrubá Borša a tiež
podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Hrubá Borša 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 zákona sa považuje aj tarifa
/§2 zák. SR č. 18/1996 Z. z. o cenách/.

§2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene je dohoda o výške 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/.
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo s časti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh
tovaru a zisk /§3 ods. 3 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách/

Zmluvy
§3
Návrh na uzatvorenie zmluvy
1. Obec Hrubá Borša stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
Tento sadzobník cien je návrhom na uzatvorenie zmluvy v súlade s ust. §43 a Obč.
Zákonníka.
2. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia a je
záväzný pre všetkých pracovníkov obce aj starostu obce.
Starosta obce je oprávnení v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou hodnotou
rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.
§4
Splatnosť ceny
1. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná
písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby.
2. Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností v majetku obce Hrubá Borša, musí byť uzatváraná
písomná zmluva. Nájomná zmluva – musí obsahovať všetky náležitostí.
3. Zmluvné prevody s majetku a predaja majetku obce Hrubá Borša a tiež aukčný predaj
majetku je určený osobitnou právnou úpravou – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov a ,, Zásadami hospodárenia s majetkom obce Hrubá Borša“.
SPOLOČNÉ A ZÁVERČNÉ USTANOVENIA
§5
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Hrubá Borša.
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 sadzobník cien.
4. Starosta obce je oprávnení v individuálnych prípadoch – v prípadoch hodných osobitného
zreteľa / najmä sociálne pomery a pod./ - rozhodnúť aj inak.
Nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobník cien.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva dňa12. 12. 2011 a schválené Uznesením č. 58.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Hrubej Borši.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2012.
4. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie obce zo dňa 27. 11. 2008 schválené uznesením č. 50/08-OZ

V Hrubej Borši, dňa 16. 11. 2011
Ladislav Vidra
starosta obce
Návrh vyvesený 16. 11. 2011
Zvesený: 12. 12. 2011

Po schválení vyvesené: 14. 12. 2011
Zvesené: 30. 12. 2011

SADZOBNÍK CIEN

1. Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy)
Cena za reláciu sa vyberá v hotovosti a vopred. Spoločenské organizácie
pôsobiace na území obce Hrubá Borša sú oslobodené, taktiež oznam
o úmrtí a o podujatiach neziskových organizácií.
2. Oznam zverejnený na úradnej tabuli
- občianska inzercia
- oznam, plagát, reklama – právnické osoby

4,00 Eur

2,00 Eur/týždeň
4,00 Eur/týždeň

3. Vyjadrenie sa k existencii budovy

5,00 Eur

4. Kopírovacie služby
- jednostranný formát A4
- jednostranný formát A3
Dôchodcovia nad 70 rokov, držitelia ZŤP preukazov sú
oslobodení od poplatkov.

0,10 Eur
0,20 Eur

5. Za prenájom nebytových priestorov
Cena je pre občanov, ktorí majú trvalí pobyt v obci Hrubá Borša na jednu akciu:
- zasadačka obecného úradu
14,00 Eur
- kuchyňa obecného úradu
20,00 Eur
Pre občanov bez trvalého pobytu na území obce Hrubá Borša na jednu akciu:
- zasadačka obecného úradu
28,00 Eur
- kuchyňa obecného úradu
40,00 Eur
Pre prezentáciu výrobkov:
- za zasadačku OcÚ
14,00 Eur
Spoločenské organizácie pôsobiace na území obce Hrubá Borša sú
oslobodené.
6. Poplatok za vystavenie potvrdenia
Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba za vystavenie jedného potvrdenia
Obecným úradom v Hrubej Borši
2,00 Eur
Od poplatku sú oslobodení:
a) za potvrdenia vydávané pre účely konaní úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
c) samosprávne orgány inej obce
d) neziskové a charitatívne organizácie
e) občania s trvalým pobytom 70 a viac rokov a ZŤP
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby alebo vydanie písomného
oznámenia (Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)
5,00 Eur
7. Vydanie výpisu z uznesení obecného zastupiteľstva

2,00 Eur

