Obec Koválov, Koválov č. 216
Všeobecné záväzné nariadenie
č. 5
o úhradách za služby poskytované obcou Koválov.

Vyvesené dňa: 26.11.2009
Zvesené dňa: 31.12.2009
Nadobudlo účinnosť: 1.1.2010

Obecným zastupiteľstvom v Koválove schválené dňa 16.12.2009 uznesením č. 46/2009

Pavol Kuba
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Koválove v súlade s ustanovením zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 4 ods.
3, § 11 ods. 3 citovaného zákona
vydáva

toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉHO
číslo 5

NARIADENIA

zo dňa 25.11.2009 o úhradách za služby poskytované obcou KOVÁLOV
I.
ÚVODNÉ

U S T A N OV E N I E

Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované Obecným
úradom v Koválove.
1. Stanovené a určené ceny, prípadne ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Koválov
a orgány Obecné zastupiteľstvo obce Koválov.
2.Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od právnej úpravy a najmä zákona č. 18/1996 Z.z. o
cenách a ostatných osobitných predpisov.
3.Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Koválov a tiež pre
podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Koválov vo vzťahu k majetku
obce, ktorým disponujú.
4. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená
na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa
/ zákona č. 18/1996, § 2 o cenách /.
II .
Dohoda o cene
1.Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí
podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým,
že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim.
2.Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstarávanie, spracovanie, obeh
tovaru a zisk / zákona č. 18/1996 o cenách, § 3 ods. 3 /.
III .
ZMLUVY
Úvodné ustanovenia
1.Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úpravách zmluvných vzťahov odstránilo
všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov / § 43 Obč. zák./.
2. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu /§ 12 zákon
NR SR č. 18/1996 Z.z./.
IV.

s

Návrh na uzatvorenie zmluvy
1.Obec Koválov stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto všeobecného
Záväzného nariadenia.
2.Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením §. 43 Obč.
zákonníka.
3.Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzný pre všetkých
pracovníkov obce aj starostu obce.
4.Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou hodnotou
rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.
V.
1. V prípadoch jednorázového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená
písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služieb.
2. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou
právnou úpravou – najmä zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
3. Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce Koválov, musí byť
uzatvorená písomná zmluva.
4. Nájomná zmluva – okrem ďalších náležitostí – musí obsahovať tiež aj:
a/ výšku nájomného s tým, že sumy sú splatné v polročných splátkach,
prvá najneskôr do 30.5. a druhá do 30.10. toho ktorého roku,
b/zmluvné pokuty v prípade nesplnenia zmluvných povinností, spôsob zrušenia nájomnej
zmluvy pred uplynutím doby prenájmu.
5. Zmluvné prevody majetku a predaj majetku obce Koválov a tiež aukčný predaj majetku je
určený osobitnou právnou úpravou zák. SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a „ Zásadami hospodárenia s majetkom obce Koválov “.
6. V prípade jednorázového predaja sa stanovuje na jednorázový predaj tretia streda v
kalendárnom mesiaci.
VI.
Spoločné ustanovenia
1.Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Koválov.
2.Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, nepoužije sa Občiansky zákonník a zákon
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
3.Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.
4.Zároveň musí byť umožnené každému nahliadnuť do tohto všeobecného záväzného
nariadenia a tiež sadzobníka cien.
5.Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch, hodných osobitného zreteľa
/ najmä sociálne pomery a pod. / rozhodnúť aj inak.
6.Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb obcou Koválov je riešené osobitnou zmluvou,
uzavretou v súlade s § 3 osds.3 písm. a zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a znení
neskorších predpisov.

VII.

Záverečné ustanovenia
1.Dňom účinnosti tohto Všeobecné záväzné nariadenie o úhradách za služby poskytované
obcou sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie o úhradách za služby poskytované obcou na
rok 2009 zo dňa 27.11.2008.
2. Obecné zastupiteľstvo v Koválove sa na tomto Všeobecnom záväznom nariadení o
úhradách za služby poskytované obcou uznieslo dňa 25.11.2009.

ÚČINNOSŤ
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

V Koválove dňa 25.11.2009

Pavol Kuba
starosta obce

SADZOBNÍK CIEN
návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zák. a § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách
1.Vysielanie v miestnom rozhlase
za jeden do 5 minút ............................................................................1,65 euro
2.Prenájom hnuteľných vecí
- minimálne vo výške odpisov / predpokladané /
3.Prenájom nehnuteľných vecí – jednorazovo
Kultúrny dom:
-pečenie koláčov ............................................. 17,00 euro + energie
-svadba .......................................................... 50,00 euro + energie
-svadba – iba schádzanie v piatok .................. 17,00 euro + energie
-diskotéka, tanečná zábava ........................... 40,00 euro + energie
-oslava životného jubilea .............................. 17,00 euro + energie
-predaj s tržbou .............................................. 17,00 euro + energie
-kar ................................................................ 17,00 euro + energie
-spoločenské organizácie /nad 3 hod. / ............ 17,00 euro + energie
-detský karneval .................................... úhrada energie + voda + vyčistenie KD
-schôdza spoločensk.organiz. /do 3 hod./ úhrada energie + voda + vyčistenie KD
Cintorínske poplatky:
-prenájom miesta na jeden hrob na 10 rokov .................... 6,65 euro
-prenájom miesta na dvoj hrob na 10 rokov ..................... 13,30 euro
-predĺženie prenájmu na ďalších 10 rokov – 1 hrob ......... 6,65 euro
-predĺženie prenájmu na ďalších 10 rokov – 2 hrob ......... 13,30 euro
-prenájom DS zo zákonnej lehoty na pochovanie
/ 4 dni / za 1 deň .............................................................. 3,35 euro
/ za každý i len začatý deň prirážka 100% /
-uloženie zomrelých v chlad. zariadení do zákonnej lehoty na pochovanie
/ 4 dni / za 1 deň .............................................................. 1,35 euro
/ za každý i len začatý deň prirážka 100%
- spotreba el. energie v DS za 1 deň .................................... 0,50 euro
4.Ostatné
-za kopírovanie listín za 1 stranu .......................................... 0,15 euro
-pri upomienkach – za každú upomienku poštové v plnej výške
+ upomienkové trovy ............................................................ 0,20 euro
- vydanie potvrdenia o účasti na pohrebe ................................ 0,70 euro
-

prenájom prívesného vozíka - za l deň ................................2,65 euro

