Všeobecne záväzné nariadenie
obce Kováčová
č. 98/2017
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Kováčová a za prenájom
priestorov budov, pozemkov a zariadení Obce Kováčová
Obecné zastupiteľstvo obce Kováčová v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, spôsob a
výšku úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Kováčovej a starostom obce, ako výkonným
orgánom obce
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR
č.1/1998 ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
4. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej právnej úpravy- zákona NR SR
č.18/1995 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, sú záväzné pre orgány obce Kováčová,
Obecný úrad v Kováčovej a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto služby a úkony
požiadajú, s výnimkou oslobodenia uvedeného pri jednotlivých položkách sadzobníka cien, ktorý
je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Článok 2
DOHODA O CENE
1. Dohoda o cene je dohodou o výške ceny a vznikne tým, že žiadateľ súhlasí s uvedenou cenou, alebo
tým, že požadovanú cenu zaplatí.
2. Súčasťou ceny môže byť úplné alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, prevádzkovanie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a úkonov obce
Článok 3
ZMLUVNÝ VZŤAH
1. Obec Kováčová stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je nedeliteľnou
súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením §43 Občianskeho zákonníka.
3. Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných (najmä v sociálnych
prípadoch) rozhodol:
a) o znížení ceny za poskytované služby a úkony do výšky 50% ceny podľa sadzobníka
b) o odpustení povinnosti zaplatiť cenu uvedenú v sadzobníku cien
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4. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb a vykonania úkonu zo strany obce nemusí byť
uzatvorená písomná zmluva. Postačuje odôvodňujúca dohoda o úhrade ceny za poskytnutú službu
alebo vykonaný úkon.
Článok 4
SPLATNOSŤ CENY
1. Cena za poskytnutú 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
b) Poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave
c) Platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade
3. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom SNR č.432/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov.
Článok 5
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú príjmami rozpočtu
obce.
2. Ak toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu použijú sa primerané ustanovenia
Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č.18/1995 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce Kováčová.
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kováčovej na svojom
zasadnutí dňa 26.06.2017 uznesením č. 144/2017.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.08.2017
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je sadzobník cien.

Vyvesené na úradnej tabuli:
Zvesené z úradnej tabule:

27.06.2017
..........2017

Ing.. Ján Izrael
starosta obce
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SADZOBNÍK CIEN
Za poskytnuté služby a úkony vykonané obcou Kováčová
Za prenájom priestorov budov, pozemkov a zariadení Obce Kováčová
Položka 1
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod., na oznamovacej tabuli za týždeň
2,- €
(vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty)
Položka 2
Za služby poskytované obecnou knižnicou
2a) čitateľský poplatok deti
0,50,- €
dospelí
1,50,- €
2b) poplatky za upomienky:
1. upomienka
0,50 €
2. upomienka
1,- €
3. upomienka
1,50 €
2c) poplatok za stratu čitateľského preukazu
0,50 €
Položka 3
Poplatok za vyhlásenie oznamu komerčného charakteru v miestom rozhlase
Vyžaduje sa len pre podnikateľské subjekty a predajcov na trhových miestach
3,- €
Položka 4
Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NRSR č.145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
4a) fyzické osoby
2,- €
4b) právnické osoby
3,- €
Oslobodenie: cenu podľa tejto položky neplatí:
a) za potvrdenie vydávané pre účely konaní na úseku soc. vecí a zdravotníctva
b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
c) samosprávne orgány inej obce
d) neziskové a charitatívne organizácie
Položka 5
Poplatok za vyhotovenie fotokópie za každú i začatú stranu
formát A4
0,10 €/ strana
Položka 6
Jednorazový prenájom spoločenskej sály obecného úradu. Poplatok za prenájom nebytových
priestorov sa uhradí vopred.
6a) pietne karové posedenie
20,- €
6b) svadobná hostina
80,- €
6c) tanečná zábava, ples
80,- €
6d) predajné a propagačné akcie v súlade s VZN č. 87/2015
35,- €
6e) politické strany a hnutia
35,- €
Oslobodenie:
Podujatia spoločenských a neziskových organizácií, ktoré riešia reprezentáciu obce so
sídlom v obci : bez poplatku.
Kampaň politických strán a jednotlivcov pre voľby do orgánov samosprávy obce: bez
poplatku
Položka 7
Poplatky za inzerciu:
Inzercia na webovom sídle obce:
7a) podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom v obci
15,- €/rok
7b) podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce
20,- €/mesiac
7c) reklamný článok
10,- €/mesiac
7d) občianska inzercia
ZDARMA
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Podnikateľská reklama Kováčovský občasník:
7e) podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom v obci
7f) podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce
Ceny sú kalkulované za jedno vydanie
Položka 8
Cintorín a Dom smútku
8a) prenájom Domu smútku
8b) prenájom hrobového miesta jednohrob
8c) prenájom hrobového miesta dvojhrob
8d) prenájom urnového miesta
Položka 9
Prenájom priestorov v Obecnom dome, Ulica Slobody č.44
9a) jednorazový prenájom spoločenskej miestnosti
na rodinné posedenia pre občanov Kováčovej
9b) prenájom nevyužívaných kancelárskych priestorov
vrátane energií
Položka 10
Zriadenie vecného bremena na obecných pozemkoch
10a) za uloženie inžinierskych sietí pre individuálnych
stavebníkov RD, dĺžka IS do 50 m vrátane
10b) za uloženie inžinierskych sietí pre individuálnych
stavebníkov RD, dĺžka IS nad 50 m
10c) za uloženie inžinierskych sietí v súvislosti s prípravou
územia na komerčné účely
Položka 11
Tabuľka s orientačným číslom pre stavbu
Položka 12
Známka za psa

10,- €/ A7
20,- €/ A7

10,- €
15,- €/10 rokov
30,- €/10 rokov
10,- €/10 rokov

5,- €/hod
39,25 €/m2/rok

20,-€/jedna IS
40,-€/jedna IS
17,-€/m2
5,- €
1,- €

Položka 13
Propagačné materiály obce
13a) kniha Kováčová 750 história a súčasnosť
13b) pohľadnica obce
13c) mapa obce
Položka 14
Poplatok za trhové miesto v súlade s VZN č. 87/2015
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7,- €
0,50,- €
0,50,- €
0,50,- €/m2

