Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Slovenská Ľupča č. 1/2011

o úhradách za poskytovanie služieb a mobiliáru
občanom Slovenskej Ľupče
Obcou Slovenská Ľupča
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované
obcou Slovenská Ľupča a vykonávané Obecným úradom v Slovenskej Ľupči.

2.

Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce
Slovenská Ľupča a orgány obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča.

3.

Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.
Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Slovenská
Ľupča.
Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo
vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenou podľa tohto zákona sa považuje aj
tarifa (§ 2 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov).

§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. Dohoda o cene vznikne aj tým,
že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim (§ 3 ods. 1 zák. NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách).
2.

Súčasťou ceny tovaru a služieb vymedzených dohodnutými podmienkami môžu byť
úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk. Ak nie je
dohodnuté alebo osobitným predpisom ustanovené inak, súčasťou ceny je aj daň
z priadnej hodnoty, príslušná spotrebná daň a iné platby vyberané v rámci uplatňovania
nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi (§ 3 ods. 3 zák. NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov).
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ZMLUVY
§3
Úvodné ustanovenie
1.

Účastníci zmluvy sú povinní 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, ani dohodnúť
neprimeranú cenu tovaru alebo služieb a pri tvorbe ceny sú povinní vychádzať ust. § 12
zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

§4
Návrh na uzavretie zmluvy
1. Obec Slovenská Ľupča stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe 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 aj starostu obce.

§5
Splatnosť ceny
1.

V prípadoch jednorázového poskytovania služieb zo strany obce, nie je povinnosťou
účastníkov uzatvárať písomnú zmluvu. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny
služby.
Za poskytnutú jednorázovú službu obcou Slovenská Ľupča občanom obce si zaplatí
každá právnická a fyzická osoba podľa sadzobníka cien v hotovosti v pokladni Obecného
úradu po poskytnutí služby alebo prevzatí tovaru. Pri zapožičaní hnuteľného majetku
obce právnickej alebo fyzickej osobe, táto zodpovedá za príp. spôsobenú škodu
zapožičaného hnuteľného majetku.
Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované
osobitnou právnou úpravou – najmä zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom
znení.

2.

Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce Slovenská Ľupča, je
povinnosťou účastníkov uzatvoriť písomnú zmluvu. Postup pri nájme vecí z majetku
obce Slovenská Ľupča je určený osobitnou právnou úpravou zák.č. NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, v platnom znení a „Zásadami hospodárenia s majetkom obce
Slovenská Ľupča“.
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Nájomná zmluva – okrem ďalších náležitostí stanovených platnými právnymi predpismi
– musí obsahovať tiež aj :
- výšku nájomného, s tým, že sumy sú splatné v štvrťročných splátkach, do 15. dňa
posledného mesiaca štvrťroka, na ktorý splátka prislúcha.
3.

Postup pri zmluvných prevodoch majetku a predaji majetku obce Slovenská Ľupča a tiež
aukčný predaj majetku je určený osobitnou právnou úpravou – zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, v platnom znení, a „Zásadami hospodárenia s majetkom obce Slovenská
Ľupča“.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
Spoločné ustanovenia
1.

Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Slovenská Ľupča.

2 . Ak toto nariadenie neobsahuj bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník, zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách, zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ostatné platné právne
predpisy.
3.

Sadzobník cien určených obcou bude zverejnený na úradnej tabuli v obci.
Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do tohto všeobecne záväzného
nariadenia a tiež sadzobníka cien.

4.

Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch – v prípadoch hodných
osobitného zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Slovenskej Ľupči dňa 15.2.2011, uznesením č. 14/2011.
2.

Týmto všeobecne záväzným nariadením obce sa ruší VZN zo dňa 16.6.1999 schválené
Obecným zastupiteľstvom v Slovenskej Ľupči Uznesením 8/1999.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.2.2011.

Ing. Miroslav Macák

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
Zvesené z úradnej tabule dňa:

starosta obce
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Sadzobník cien
návrh ceny podľa ust. § 43 Občianskeho zákonníka
a ust. § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách

1. Vysielanie v obecnom rozhlase
denne v čase od 8.00 hod. - 10,30 hod. a od 14,30 hod. – 16.30 hod.
- vyhlásenie oznamu 1 x

2,- EUR

2. Kopírovacie služby poskytované na Obecnom úrade a v Obecnej knižnici
A4 jednostranné (text)

0,10 EUR / strana

A4 jednostranné (text s obrázkami)

0,20 EUR / strana

Obojstranné (text)

0,15 EUR

Obojstranné (text s obrázkami)

0,30 EUR

A3 jednostranné

0,15 EUR / strana

Obojstranné

0,20 EUR / strana

Faxovanie

0,40 EUR

Internet 30 minút

0,50 EUR

Internet 60 minút

0,90 EUR

Internet 90 minút

1,20 EUR

Zápisné ročné v knižnici: deti a študenti
dospelí

0,50 EUR
1,00 EUR

3. Zapožičanie mobiliáru
Pivná súprava / deň
víkend

3,00 EUR
6,60 EUR

Umelá stolička/ deň
víkend

0,20 EUR
0,30 EUR
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