VzN 3/2019 – o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Beňadiková a za zapožičanie...

Obecné zastupiteľstvo v Beňadikovej na základe ustanovenia § 6 odst.1 a § 11, odst. 4, písm. g),
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BEŇADIKOVÁ
Č. 3/2019
O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Beňadiková a za zapožičanie priestorov budov
a zapožičanie zariadení
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané
obcou, zapožičanie priestorov budov a zapožičanie zariadení, spôsob a výšku úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom vo Beňadikovej a starostom obce, ako výkonným
orgánom obce.
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.
4. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej právnej úpravy - zákona NR SR
č.18/1996 Z.z. o cenách a sú záväzné pre orgány obce Beňadiková, Obecný úrad v Beňadikovej
a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto služby a úkony a zapožičanie požiadajú, s výnimkou
oslobodenia uvedeného pri jednotlivých položkách sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto VZN.
5. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na zapožičanie, spoplatňovaný úkon,
alebo v záujme ktorej bol zapožičanie resp. takýto úkon vykonaný. Ak je poplatníkov niekoľko, sú
povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
6. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na zapožičanie, vykonanie služby
alebo úkonu obcou Beňadiková.
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 môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, prevádzkovanie
zariadenia slúžiaceho na zapožičanie, poskytovanie služieb a úkonov obce.
Článok 3
ZMLUVNÝ VZŤAH
1. Obec Beňadiková stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tohto VZN.
2. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka.
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3. Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (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
4. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb a vykonania úkonu zo strany obce nemusí byť
uzatvorená písomná zmluva. Postačuje odôvodňujúca dohoda o úhrade ceny za zapožičanie,
poskytnutú službu alebo vykonaný úkon.
Článok 4
SPLATNOSŤ CENY
1. Cena za zapožičanie, poskytovanú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím zapožičania, služby
alebo vykonaním úkonu, ak v tomto VZN nie je uvedené inak.
2. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a.) prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave
b.) 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. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Článok 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 NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci Beňadiková.
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na tomto VZN obce Beňadiková sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Beňadikovej a to dňa 13.12.2019
Uznesením č. 45/2019
2. Návrh VZN a sadzobník cien boli podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. boli zverejnený na úradnej
tabuli v obci Beňadiková od: 21.11.2019 do: 13.12.2019
3. Schválené VZN spolu so sadzobníkom boli bolo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z vyvesené na
úradnej tabuli v obci Beňadiková od: 16.12.2019 do: 07.01.2020
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020
5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Beňadikovej.
6. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 2/2015, na ktorom sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo obce Beňadiková dňa 14.12.2015 .
7. Nedeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je sadzobník cien.
SIGNED
Ján Martinovič
starosta obce
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Príloha VZN č. 3/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

SADZOBNÍK CIEN
za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Beňadiková za zapožičanie priestorov budov
a zapožičanie zariadení
Položka 1
Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase ............................................................................4,-- €
Položka 2
Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
a) fyzické osoby ............................................................................................................................2,-- €
b) právnické osoby.........................................................................................................................4,--€
c) pri písomnom styku sa k tejto sume pripočítajú náklady na poštovné
OSLOBODENIE:
Cenu podľa tejto položky neplatí:
a) za potvrdenia vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
c) samosprávne orgány inej obce
d) neziskové a charitatívne organizácie

Položka 3
Za napísanie akýchkoľvek žiadostí (napr. zrušenie poistky, žiadosť o prijatie do zamestnania, a pod.),
splnomocnení, životopisov a iných písomností, za vyplnenie rôznych tlačív a pod. za poplatníka na
základe jeho ústnej žiadosti ................................................................................................... 2,-- € / strana
Položka 4a
Paušálna sadzba poplatku za zapožičanie za zapožičané nebytové priestory Kultúrneho domu (KD) za
účelom jednorazového použitia sa stanovuje sumou za jeden deň :
a) na účely karov po pohrebných obradoch.......................................................................15,-- €
+ aa) čiastka za spotrebovanú elektrickú energiu určenú odpočtom elektromeru vypočítaná
ako súčin zistenej ceny za 1 kW elektrickej energie a počtu spotrebovaných kW
elektrickej energie
+ ab) čiastka za spotrebované pelety vypočítaná ako súčin počtu spotrebovaných vriec peliet
a ceny 1 vreca peliet, za ktorú boli tieto pelety zakúpené
b) na účely osláv, posedení a predvádzacích akcií............................................................25,-- €
+ ba) čiastka za spotrebovanú elektrickú energiu určenú odpočtom elektromeru vypočítaná
ako súčin zistenej ceny za 1 kW elektrickej energie a počtu spotrebovaných kW
elektrickej energie
+ bb) čiastka za spotrebované pelety vypočítaná ako súčin počtu spotrebovaných vriec peliet
a ceny 1 vreca peliet, za ktorú boli tieto pelety zakúpené
c) na účely zábav a podobných spoločenských akcií........................................................75,-- €
+ ca) čiastka za spotrebovanú elektrickú energiu určenú odpočtom elektromeru vypočítaná
ako súčin zistenej ceny za 1 kW elektrickej energie a počtu spotrebovaných kW
elektrickej energie
+ cb) čiastka za spotrebované pelety vypočítaná ako súčin počtu spotrebovaných vriec peliet
a ceny 1 vreca peliet, za ktorú boli tieto pelety zakúpené
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Poplatok je splatný k poslednému dňu zapožičania priestorov KD a to do pokladne obce.
Osoba, ktorá si priestory KD chce zapožičať zaplatí pri dohodnutí zapožičania do pokladne obce zálohu vo
výške 50 % zapožičania, avšak táto sa v prípade neuskutočnenia akcie nevracia.
Osoba, ktorá si priestory KD zapožičala, po skončení doby, na ktorú bol zapožičanie dohodnuté, odovzdá tieto
priestory pracovníčke KD v takom stave, v akom ich prevzala pre začatím zapožičania.
V prípade, že nebude táto podmienka splnená, je osoba, ktorá si priestory zapožičala, povinná zaplatiť pokutu vo
výške 100 % paušálneho poplatku (bez poplatku za spotrebovanú elektriku) a to do pokladne obce, ktorá za tieto
finančné prostriedky zabezpečí úpravu priestorov do pôvodného stavu.

Od poplatku sú oslobodené spolky a organizácie pôsobiace v obci, a to na účely výročných
hodnotiacich schôdzí a slávnostných zasadnutí (1x ročne)
Položka 4b
Paušálna sadzba poplatku za zapožičanie prevádzkového vybavenia KD za účelom jednorázového
použitia sa stanovuje sumou za jeden deň :
a.) za požičanie 1 stoličky.............................................................0,50 €
b.) za požičanie 1 stola..................................................................1,00 €
c.) za požičanie obrusov .............................................................. 1,00 € / obrus
d.) za požičanie tanierov, pohárov, príborov atď......................... 7,00 €
Tento poplatok sa platí pri prevzatí vyššie uvedeného vybavenia.
Osoba, ktorá si zariadenie KD zapožičala, po skončení doby, na ktorú bolo zapožičanie dohodnuté, odovzdá toto
zariadenie pracovníčke KD v takom stave, v akom ho prevzala pre začatím zapožičania.
V prípade, že nebude táto podmienka splnená, je osoba, ktorá si uvedené zariadenie zapožičala, povinná zaplatiť
pokutu vo výške 100 % paušálneho poplatku a to do pokladne obce, ktorá za tieto finančné prostriedky zabezpečí
úpravu vybavenia do pôvodného stavu.

Položka 4c
V prípade, že dôjde k strate, rozbitiu alebo inému poškodeniu niektorého z kusov prevádzkového
vybavenia KD, ktoré spôsobí stratu účelnosti, je osoba, ktorá si vybavenie zapožičala povinná zaplatiť
refundácia pôvodnej hodnoty uvedeného vybavenia, vypočítanú prepočtom z „Sk“ na „€“ konverzným
kurzom 1 € = 30,1260 Sk.
Položka 5
Náklady na zhotovenie kópie A4 .................................................0,10 € / strana
Náklady za odoslanie a prijatie jednej strany e-mailom .............0,15 € / strana
Náklady za oscanovanie A4..........................................................0,10 € / strana
Náklady za vytlačenie 1 strany A4 farebne ..................................0,20 € / strana
Položka 6
Použitie (zapožičanie) mechanizmov a to :
a/ rebrík na jeden aj začatý kalendárny deň zapožičania .....…………………1,00 €
1. Na tomto sadzobníku k VZN 3/2019 obce Beňadiková sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Beňadikovej a to dňa 13.12.2019 Uznesením č. 45/2019
2. Návrh VZN a sadzobník cien boli podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. boli zverejnený na úradnej
tabuli v obci Beňadiková od: 21.11.2019 do: 13.12.2019
3. Schválené VZN spolu so sadzobníkom boli bolo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z vyvesené na
úradnej tabuli v obci Beňadiková od: 16.12.2019 do: 07.01.2020
4. Tento sadzobník, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VZN 03/2019 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020
SIGNED
Ján Martinovič
starosta obce
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