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Obec Veľké Orvište

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 8 / 2015

O ÚHRADÁCH ZA PRACOVNÉ ÚKONY VYKONÁVANÉ OBECNÝM ÚRADOM
VO VEĽKOM ORVIŠTI

Obec Veľké Orvište v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
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§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje a bližšie vymedzuje úhrady za poskytované služby a poplatky za
pracovné úkony vykonávané Obecným úradom vo Veľkom Orvišti (ďalej len OcÚ).
2. Obec Veľké Orvište je oprávnená vyberať a vymáhať poplatky za úkony súvisiace so
správou obce a jej majetku v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
3. VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších zmien.
4. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú zo zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a sú
záväzné pre orgány obce Veľké Orvište, OcÚ a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o
tieto služby a úkony a prenájom požiadajú, s výnimkou oslobodenia uvedeného pri
jednotlivých položkách sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto VZN.

§2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene vznikne tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej
predávajúcim.
2. Súčasťou ceny môžu byť úplné alebo sčasti náklady na obstaranie, obeh tovaru a zisk.

§3
Návrh na uzatvorenie zmluvy
1. Obec Veľké Orvište stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto VZN.
2. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43
Občianskeho zákonníka.
3. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzný pre všetkých pracovníkov
obce aj starostu obce.
4. Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (najmä
sociálnych) rozhodol o znížení ceny, prípadne odpustení celej ceny za poskytované úkony.
5. V prípade jednorazového poskytovania služieb a vykonania úkonov zo strany obce nemusí
byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje odôvodňujúca dohoda o úhrade ceny za
poskytovanú službu alebo vykonaný úkon, v ostatných prípadoch musí byť uzatvorená
písomná zmluva.

§4
Splatnosť ceny
1. Cena za prenájom, poskytovanú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím služby alebo
vykonaním úkonu.
2. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a) prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave,

3
O ÚHRADÁCH ZA PRACOVNÉ ÚKONY VYKONÁVANÉ OBECNÝM ÚRADOM VO VEĽKOM ORVIŠTI

b) poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave,
c) platbou v hotovosti do pokladne OcÚ.
3. Doklad o úhrade za poskytovanú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou.

§5
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto VZN sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak toto VZN neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa primerané ustanovenia Občianskeho
zákonníka a zákona č. 18/1995 Z. z. o cenách.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce Veľké Orvište.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo Veľké Orvište na svojom zasadnutí dňa 30. 06.
2015, uznesením číslo 44/2015.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. augusta 2015.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je sadzobník poplatkov.
4. Týmto VZN sa ruší VZN č. 4/2009 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným
úradom vo Veľkom Orvišti.

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 14.06.2015
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 14.06.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 28.06.2015
Doručené pripomienky (počet): žiadne
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 28.06.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 30.06.2015

VZN:
VZN schválené OcZ vo Veľkom Orvišti dňa 30.06.2015 pod uznesením OcZ č. : 44 /2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Veľké Orvište dňa: 01.07.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.08.2015
Vyvesené: 01.07.2015
Zvesené: 16.07.2015
Vo Veľkom Orvišti dňa 30.06.2015.
Pavol Paulovič
starosta obce
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SADZOBNÍK POPLATKOV
Poplatok za kopírovanie:
(čiernobiela kópia z kopírovacieho stroja alebo tlačiarne)
formát A4 jednostranná tlač
formát A4 obojstranná tlač
formát A3 jednostranná tlač
formát A3 obojstranná tlač

0,10 €
0,15 €
0,20 €
0,25 €

Faxovanie:
došlá jedna strana
odoslaná strana A4 v rámci SR
odoslaná strana A4 mimo územia SR

0,50 €
1,50 €
2,00 €

Vyhľadávanie informácii v registroch obce:
jednorázová služba

2,00 €

Za vystavenie potvrdenia na vlastnú žiadosť občana alebo firmy, ktoré nie sú
spoplatňované podľa zák. NR SR 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:
fyzické osoby
5,00 €
právnické osoby
6,00 €
Poplatok za vydanie tabuľky súpisného čísla:

10,00 €

Poplatok za prenájom hnuteľných vecí:
kosenie, len v pracovnom čase povereného pracovníka
5,00 €/hodina
miešačka (vratná zábezpeka 50 €)
5,00 €/deň
rebrík
1,50 €/deň
prívesný vozík (vratná zábezpeka 50 €)
5,00 €/deň
lešenie (vratná zábezpeka 50 €)
5,00 €/deň
Od poplatku sú oslobodené miestne rozpočtové a príspevkové organizácie, miestne občianske
združenia a dobrovoľný hasičský zbor.
Hlásenie v miestnom rozhlase:
poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase v pracovnom čase
poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase mimo pracovného času
Od poplatku za vyhlásenie v miestnom rozhlase sú oslobodené oznamy:
- o pohrebe
- o odstávke energií
- o poruchách na inžinierskych sieťach
- o výluke na doprave
- o konaní športových a kultúrnych podujatí
- o aktivitách škôl a školských zariadení
- straty a nálezy v prípade hlásenia, že sa niečo našlo

5,00 €
10,00 €
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SADZOBNÍK POPLATKOV
Poplatok za trhové miesto :

3,00 €

Poplatok za prenájom nebytových priestorov:
1. Kultúrny dom (KD) vratná zábezpeka 200 €
KD pre organizácie, fyzické a právnické osoby so sídlom v obci
v trvaní do 5 hodín
40 €
v trvaní nad 5 hodín
60 €/deň
prenájom KD na spoločenské udalosti osobami so sídlom mimo obce
170 €/deň
príplatok k prenájmu vo vykurovacom období
10 €
2. Klub seniorov (KS) vratná zábezpeka 100 €
prenájom KS fyzickými a právnickými osobami so sídlom v obci
v trvaní do 3 hodín
10 €
v trvaní nad 3 hodiny
25 €/deň
prenájom KS na spoločenské udalosti osobami so sídlom mimo obce
80 €/deň
príplatok k prenájmu vo vykurovacom období
10 €
Od poplatku sú oslobodené miestne rozpočtové a príspevkové organizácie, miestne občianske
združenia a dobrovoľný hasičský zbor.
Cintorínske poplatky:
použitie domu smútku
za 1 urnové miesto (na 10 rokov)
za obnovenie hrobového miesta po 10 rokoch
za 1 hrobové miesto (na 10 rokov)
za obnovenie hrobového miesta po 10 rokoch
za 2 hrobové miesta (na 10 rokov)
za obnovenie 2 hrobových miest po 10 rokoch
za vybudovanie krypty
za obnovu krypty po 20 rokoch
za 1 hrobové miesto pre osobu, ktorá nemá v obci trvalý pobyt

5 €/deň
7€
7€
10 €
10 €
20 €
20 €
70 €
70 €
100 €

Sociálne služby:
pranie (1 práčka)
sprchovanie (1 osoba)

1€
1€

Prenájom inventáru:
vratná zábezpeka 20 €
stolička
stôl

0,50 €
1,00 €

Objekty v športovom areáli TJ Slovan Veľké Orvište:
Za jednorazový prenájom priestorov v areáli TJ Slovan Veľké Orvište zodpovedá miestny
futbalový klub, ktorý si upraví sadzobník vnútornou smernicou. Od poplatku sú oslobodené
miestne rozpočtové a príspevkové organizácie, miestne občianske združenia, dobrovoľný
hasičský zbor a akcie organizované OcÚ Veľké Orvište. Tomuto však predchádza dohoda
termínu s futbalovým klubom tak, aby nebol narušený súťažný kalendár.

