Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v súlade s ust. § 4 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4 vydáva tieto

ZÁSADY
o úhradách za služby poskytované obcou

1)
2)
3)

4)

§1
Úvodné ustanovenie
Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Rozhanovce a vykonávané
obecným úradom.
Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce a orgány
obecného zastupiteľstva.
Stanovenie a určenie návrhu ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy najmä zák. 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 a tiež podnikateľské subjekty
založené alebo vytvorené obcou vo vzťahu k majetku obce, ktorým disponujú a vo vzťahu
k ich činnostiam zakotveným v zriaďovateľských alebo zakladateľských listinách. Cenou sa
rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie
tovaru na iné účely. Za cenu sa považuje aj tarifa podľa § 2 zák. NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov najmä zák.
č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
§2
Ustanovenia o zmluve

1) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo
by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Občianskeho zákonníka).
2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu ( § 12 zák. NRSR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3) V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva za služby poskytované obcou a vykonávané
obecným úradom sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu ( §
5 zák. č. 211/2000 Z. z.) Táto písomná zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni
jej zverejnenia, ak si účastníci zmluvného vzťahu nedohodli účinnosť uzatvorenej zmluvy
v neskoršom termíne od jej zverejnenia.
4) Starosta môže poskytnúť zľavu na súkromné účely pre poslancov a zamestnancov z príležitosti
významného životného jubilea. Vyžaduje sa písomný súhlas starostu.
§3
Návrh na uzavretie zmluvy
1) Obec stanovuje sadzobník cien – úhrad za služby, ktorý je prílohou týchto zásad. Tento
sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Občianskeho
zákonníka.

2) Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto zásad a je záväzný pre všetkých
zamestnancov obce aj orgány obce.
§4
Splatnosť ceny
1) V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená
písomní zmluva. Postačuje ústna dohoda s povereným zamestnancom obce a úhrady
ceny za službu. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou- zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
2) Ak ide o nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí v majetku obce, musí byť vždy uzavretá
písomná zmluva. Nájomná zmluva musí obsahovať, okrem ďalších náležitosti tiež aj výšku
nájomného, zmluvné pokuty v prípade neplnenia zmluvných povinností.
3) Poskytnuté služby uvedené v prílohách č. 1 a č. 2 cenníka sú splatné vopred do pokladne
OcÚ, ktorý vystaví príjmový pokladničný doklad. V prípade žiadosti poplatníka o úhradu
bankovým prevodom, bude pred poskytnutím služby obcou vystavená faktúra so
splatnosťou 14 dní. V prípade, že faktúra nebude uhradená v danej lehote, bude sa
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení zmien a doplnkov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
§5
Spoločné ustanovenia a záverečné ustanovenia
1) Príjmy zo zmluvných vzťahov – úhrady za služby poskytnuté obcou sú príjmom rozpočtu
obce.
2) Ak tieto Zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3) Sadzobník úhrad za služby príloha č. 1 a č. 2 po schválení v OZ bude zverejnený na
úradnej tabuli a na web stránke obce Rozhanovce.
4) Zásady o úhradách za služby poskytované obcou vrátane príloh č. 1 a č. 2 schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach dňa 15. 12. 2016 uznesením č. 30/2016
5) Zrušuje sa Cenník poplatkov za služby občanom a Určenie poplatkov za používanie
priestorov v kultúrnom dome schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/08 B/2
zo dňa 20. 11. 2008.

V Rozhanovciach 24. 11. 2016.

Viktor Gazdačko
starosta

Príloha č. 1

Cenník krátkodobého a jednorazového nájmu priestorov a hnuteľného materiálno –
technického vybavenia (k jednorazovým prenájmom) Kultúrneho domu obce Rozhanovce.
Priestor ( vstup, sociálne zariadenia, veľká sála, malá sála, kuchyňa, bufet).
Cena prenájmu Kultúrneho domu pre občanov:
Účel

Veľká sála

Malá sála Kuchyňa

Bufet

Cena prenájmu pre
občanov s trvalým
pobytom

Svadba

150 €/akcia

75€/akci
a

75€/akcia

15€/akcia

- 30 %

Rodinná
oslava

70 €/deň

35€/deň

35€/deň

15 €/deň

- 30 %

Kar

45 €/deň

25€/deň

25€/deň

15€/deň

- 30 %

Plesy, zábavy

225 €/akcia

Politické
strany a
hnutia

100 €/deň

Kultúrne
podujatia na
nekomerčné
účely*

- 30 %

30€/deň

*- podujatie, ktoré je zjavne neziskové, napriek tomu, že sa vyberá vstupné
*- benefičné a humanitárne podujatia
Cena prenájmu amfiteátra:
Amfiteáter

200 €/akcia

Hnuteľné vybavenie
Obrus biely 1,50 €/ks. Obrusy sa prenajímajú výlučne k jednorazovým prenájmom
priestorov.
Hnuteľné vybavenie pre zapožičanie fyzickým osobám:
Stolička

0, 50 €/kus/deň

Stôl

1,00 €/kus/deň

Pivné sety

5,00€/kus/deň

Kotlík na guláš

3,00€/kus/deň

Obrus biely*

1,50€/kus/deň

* Obrusy sa prenajímajú výlučne k jednorazovým prenájmom priestorov.

Príloha č. 2
Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Rozhanovce.

Účel
Služby miestneho rozhlasu

pre PO

Pre FO

Cena pre občanov
s trvalým pobytom

10,00€

Služby miestneho rozhlasu

5,00€

-60%

Kniha o Rozhanovciach

7,00€

7,00€

Brožúra o Rozhanovciach

1,00€

1,00€

Za kopírovanie dokumentov 1
strana

0,10 €

0,10 €

RENAULT MASTER ( služba za
každý prevoz materiálu
v rámci obce Rozhanovce)

7,00€

Dom smútku:
cenník
Pre umiestnenie zosnulého
v chladiacom zariadení v Dome smútku

10,00€

Cena pre občanov
s trvalým pobytom
-50%

