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    Obecné zastupiteľstvo obce Družstevná pri Hornáde uznesením číslo 274/2016 prijatom na 
svojom rokovaní dňa 14.12.2016 v súlade 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 6/2016 

o úhradách za služby poskytované obcou Družstevná pri Hornáde 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky úhrad fyzickými a právnickými 

osobami za služby poskytované obcou Družstevná pri Hornáde a vykonávané Obecným 
úradom v Družstevnej pri Hornáde. 

(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 je peňažná suma, dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo poskytovaní služby a jej 
výška sa odvíja od platnej právnej úpravy – zákon č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

(4) Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo z časti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru 
a zisk /§ 3, ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z./  

(5) Ceny, stanovené pre jednotlivé poskytované služby, resp. ich rozpätie, sú záväzné pre všetky 
fyzické a  právnické osoby, ktorým sa služba poskytuje. 

 

  

§2 
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. 

 

§3 
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) Cena sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti, prípadne prevodom na účet obce 
pred poskytnutím služby. O úhrade do pokladnice obecného úradu sa vystaví platiteľovi 
doklad v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 
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§4 
Zmluvné vzťahy 

 

(1) Za obec Družstevná pri Hornáde je oprávneným zástupcom na uzatváranie zmlúv starosta 
obce. 

(2) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by 
mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka). Zároveň nesmú zneužívať svoje 
postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov). 

(3) V prípadoch jednorazového 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. 

(4) V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná zmluva v súlade 
s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka. 

 
§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Družstevná pri 
Hornáde č. 1/2009 o úhradách za služby poskytované obcou Družstevná pri Hornáde. 
 

§7 
Záverečné ustanovenia 

 

(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde. 
(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) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce a 
zamestnanci obecného úradu na základe písomného poverenia starostu obce. 

(4) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Družstevná pri Hornáde  sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Družstevnej pri Hornáde, uznesením č. 274 /2016 dňa  14.12.2016. 

(5) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Družstevnej pri Hornáde. 

(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli obce. 

 
 

......................... 

Ing. Ján Juhás 
starosta obce  

 

Návrh všeobecne záväzné nariadenia (VZN)  
Vyvesené na úradnej tabuli: 30.11.2016  
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2016  
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14.12.2016 
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Príloha VZN č. 6/2016 o úhradách za služby poskytované obcou Družstevná pri Hornáde. 
 

 

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ 
OBCOU DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE 

 

 

 

Položka 1 
Poplatok za vyhotovenie fotokópie za každú i začatú stranu 

a) formát A4          0,10 €/strana 
c) formát A3            0,20 €/strana 

 
Položka 2 
Poplatok za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 
 

a) podnikateľská ponuka spojená s predajom                          5,00 € 
b) drobná inzercia občanov (straty, oznamy a iné)               2,50 € 
c) relácia jubilantom                 4,00 € 
d) vyhlásenie mimo pracovnej doby počas pracovných dní a cez víkend 100% príplatok. 

 
Položka 3 
Poplatok za prenájom sály kultúrneho domu 
 
Ročné obdobie: November, December, Január, Február 

Celodenný prenájom        250,00 €  
        Hodinový prenájom        25,00 €/hodina 

 
Ročné obdobie: Marec, Apríl, September, Október 
        Celodenný prenájom        170,00 € 
        Hodinový prenájom        17,00 €/hodina 
 
Ročné obdobie: Máj, Jún, Júl, August 
       Celodenný prenájom        150,00 €  
       Hodinový prenájom        15,00 €/hodina 
 
Občania s trvalým pobytom v Družstevnej pri Hornáde a uhradenými záväzkami voči obci majú 
nárok na 50% zľavu z ceny za prenájom.  
 
Za účelom karu         20,00 € 
Za účelom komerčného prenájmu sa poplatok podľa položky 3 navyšuje o 100,00 €, na zľavu sa 
neprihliada, záloha 500,- €. 
 
Položka 4 
Poplatok za prenájom kuchyne a potrebného vybavenia 
 

Počet do  30 hostí 25,00 € 
Počet od 31 do 50 hostí 40,00 € 
Počet od 51 do 70 hostí 55,00 € 
Počet od 71 do 90 hostí 70,00 €  
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Počet od 91 do 110 hostí 85,00 € 
Počet od 111 do 130 hostí 100,00 € 
Počet nad 131  115,00 € 

   
Položka 5 
Poplatok za prenájom sobášnej siene 

Celodenný prenájom  50,00 € 
Hodinový prenájom 5,00 € 

 
Položka 6 
Poplatok za prenájom telocvične 

Celodenný prenájom        100,00 € 
Hodinový prenájom          10,00 € 

 
Položka 7 
a) zápisné v obecnej knižnici: 

1. deti do 15 rokov         1,00 € 
2. dospelí           2,00 € 
3. dôchodcovia          1,50 € 

b) upomienky: 
1. prvá upomienka        1,00 € 
2.druhá upomienka         2,00 € 
3. tretia upomienka         3,00 € 

c) poškodenie knihy          3,50 € 
d) strata knihy        2-násobok ceny knihy 
 
Položka 8 
Poplatok za prenájom domu smútku 
Prenájom obradnej siene na jeden obrad                                      5,00 € 
 
Položka 9  
Poplatok za kosenie krovinorezom      5,00 €/15min 
 
Položka 10 
Drvenie biologického odpadu 
a) dovezeného na kompostovisko                 bez úhrady 
b) vývoz na kompostovisko                  5,00 €/vývoz 
 
Položka 11 
Poplatok za dočasný prenájom  

a) nebytové priestory vo vlastníctve obce    16,00 €/m2/rok 
b) pozemky v majetku obce      3,50 €/m2/rok 

 
 
Družstevná pri Hornáde         14.12.2016 
 


