OBEC ČERVENÁ VODA

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ
NARIADENIE OBCE

Č. 1/2011
O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ
SLUŽBY OBCOU

V Červenej Vode

21
21.01.2011
.2011

Obecné zastupiteľstvo obce Červená Voda na základe ust. § 4 odst. 3 písm. e,f,g,
a i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím
§ 11 odst.3 písm. g citovaného zákona vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie o úhradách
za poskytované služby obcou

§ 1

ÚVODNÉ

USTANOVENIA

1/ Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované
obcou červená Voda a vykonávané Obecným úradom v Červenej Vode.
2/ Stanovené a určené ceny, prípadne ich rozpätie je záväzné pre všetky právnické a fyzické
osoby .
3/ Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR
č.18/1996 Z.z. o cenách a ostatných osobitných predpisov.
4/ Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Červená Voda
a tiež podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Červená Voda vo vzťahu k ich
činnostiam zakotveným v zriaďovateľských alebo zakladateľských listinách.
5/ Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená
na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu sa považuje aj tarifa . / § 2 zák.č. 18/ 96 /

§ 2
DOHODA O CENE

1/ Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí,
s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje.
2/
Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh
tovaru a zisk.

§3
Zmluvy
1) Účastníci zmluvy sú povinný dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo
všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. (§ 43 Obč. zákonníka).
2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu.

§4
Návrh na uzavretie zmluvy
1) Obec Červená Voda stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie 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 a starostu obce.
3) Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou
hodnotou rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní
zmluvy.

§5
Splatnosť ceny
1) V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť
uzatvorená písomná zmluva.
Postačuje ústna dohoda a úhrada ceny služby.
Doklad o úhrade za poskytovanú službu musí obsahovať náležitosti požadované
zákonom o účtovníctve.
2) Pokiaľ ide o nájom nehnuteľnosti a hnuteľných vecí v majetku obce Červená Voda,
musí byť uzatvorená písomná zmluva.
3) Ceny za služby v prípadoch jednorazového poskytovania služieb sú splatné pri
uzatvorenej dohode.
4) Cena za poskytnutý nájom nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od uzavretia písomnej
zmluvy.

5) Ceny za poskytované služby obcou sa platia v hotovosti do pokladnice obce Červená
Voda alebo prevodom z účtu v banke.

§6
Spoločné ustanovenia
1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce.
2) Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zákon
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
3) Sadzobník cien určený obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň
musí byť umožnené každému nahliadnuť do tohto všeobecne záväzného nariadenia
a tiež do sadzobníka cien.
4) Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch, v prípadoch hodných
osobitného zreteľa rozhodnúť inak. (najmä sociálne pomery a pod).
Nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej
sadzobníkom cien.

§7
Účinnosť
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Červená Voda č. 2/2008 o úhrade za
poskytované služby obcou Červená Voda sa obecné zastupiteľstvo jednohlasne
uznieslo dňa 21.januára 2011 .

2.) Toto nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 1.februára 2011

Bc. Jana Džačovská
starostka obce
Vyvesené dňa : 02.01.2011
Zvesené dňa: 21.01.2011

Sadzobník cien za poskytované služby
obcou platný od 1.2.2011
:

1. Prenájom kultúrneho zariadenia :

33,50 €
zimné obdobie 40,00 €

a) – Diskotéky miestny usporiadateľ –

letné obdobie

76,50 €

cudzí usporiadateľ -

b) – Kar

17,00 €
21,00 €

- letné obdobie
- zimné obdobie

2. Prenájom kuchyne

a) - svadba - pri pečení zákuskov

b) - uvítanie hostí

letné obdobie
zimné obdobie

c) - celodenná svadba

letné obdobie
zimné obdobie

=

21,00 € / 1 deň
17,00 €
21,00 €
34,00 €
41,00 €

d) – životné

jubileá

a ostatné

letné obdobie
zimné obdobie

17,00 €
21,00 €

e) –prenájom kultúrneho domu
/prenájom firmám, organizáciám /

4,00 €/hod
2,50 €

3. Vyhlásenie v obecnom rozhlase

4. Za prenájom obecnej miešačky / deň

13,50 €

5. Za nájom obecných pozemkov
(pozemok pri Visockých )

13,30 €
6.

Kopírovacie práce :
A4 1 strana
obojstranne
A3 1 strana
obojstranne

0,10 €
0,15 €
0,15 €
0,20 €

7. Poplatok za jedno hrobové miesto na 15 rokov

/ tlecia doba /

( S účinnosťou od 1. marca 2009 )

a/ jednohrob
b/ dvojhrob
c/ trojhrob
d/ hrobka – 1 miestna
e/ hrobka – 2 miestna

6,50 €
13,00 €
19,50 €
6,50 €
13,00 €

8. poplatok za poskytované služby občanom na základe žiadosti
/ rôzne potvrdenia – súhlas/

3,50 €

Bc. Jana Džačovská
starostka obce

V Červenej Vode dňa 21.1.2011

