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Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách v súlade s ustanovení § 4 ods. 3 zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4
citovaného zákona v y d á v a tieto

Zásady
o úhradách za služby poskytované obcou Slovinky
článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Slovinky a vykonávané
Obecným úradom v Slovinkách
2. Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Slovinky.
3. Stanovenie a určenie návrhu 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 organizácie obce Slovinky a tiež
podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Slovinky vo vzťahu k majetku obce,
ktorým disponujú a tiež 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 podľa tohto zákona sa
považuje aj tarifa (§ 2 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
4. Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov – najmä
zo zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
článok 2
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 (§ 12 zák. NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
3. V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva na služby poskytované obcou Slovinky a
vykonávané Obecným úradom v Slovinkách sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje
podľa osobitného predpisu ( pozn. podľa zákona č. 546/2010 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.
článok 3
Návrh na uzavretie zmluvy
1. Obec Slovinky stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe týchto zásad. Tento
sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Obč. zákonníka.
2. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto zásad a je záväzný pre všetkých
zamestnancov obce aj starostu obce.

článok 4
Cena
1. Cena za majetok obce Slovinky a za služby poskytované obcou sú určené osobitnou
právnou úpravou najmä – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovinky.“
2. V prípadoch jednorazového poskytovanie služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená
písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za
poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou –
najmä zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .
3. Zmluvné prevody majetku obce Slovinky sú zásadne odplatné a určené osobitnou právnou
úpravou – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
„Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovinky“.
článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmom rozpočtu obce Slovinky .
2. Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na webovom sídle obce a informačnej
tabuli na OcÚ. Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do týchto zásad a tiež do
sadzobníka cien.
4. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch hodných osobitného
zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak. Nesmie však znížiť cenu o viac
ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.
5. Zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Slovinky je riešené
osobitnou zmluvou uzavretou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2017

V Slovinkách dňa 30.08.2017

....................................................
Gabriela Kopnická
starostka obce

Príloha k Zásadám o úhradách za služby poskytované obcou Slovinky

SADZOBNÍK CIEN ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU SLOVINKY
(návrh ceny podľa § 43 a násl. Občianskeho zákonníka
a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)
1. Vyhotovovanie fotokópií:
a) formát A4 jednostranne 0,10 €,
b) formát A4 obojstranne - 0,15 €,
c) formát A3 jednostranne - 0,20 €,
d) formát A3 obojstranne - 0,30 €.
2. Faxové služby :
a) došlá ( 1 strana A4 ) - 0,13 €,
b) odoslaná ( 1 strana A4 ) tuzemský fax - 0,33 €,
c) odoslaná ( 1 strana A4 ) zahraničný fax - 0,66 €.
d) odoslaný e-mail - 0,13 €.
3. Poplatok za a tlač dokumentov ( z rôznych nosičov – CD, USB ...)
a) tlač čierno-biela ( 1 strana A4 ) - 0,15 €,
b) farebná – text ( 1 strana A4 ) - 0,50 €.
4. Vyhlásenie v obecnom rozhlase (cena je uvedená za 1 vyhlásenie ):
a) podnikateľská ponuka spojená s predajom - 2,00 €,
b) drobná inzercia občanov (straty, oznamy, blahoželania a iné) - 2,00 €,
c) inzercia, reklama – podnikateľské subjekty - 10,00 €.
- Za vyhlásenie viacerých oznamov ( viac krát toho istého) sa vypočíta cena ako
násobok cien uvedených v písm. a), b), c).
5. Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR
SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
a) fyzické osoby - 1,50 €,
b) právnické osoby - 3,50 €,
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.

6. 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 - 2,00 €.
7. Prenájom Kultúrneho domu:
paušálny poplatok za prenájom - 10,00 € / 1 hod,
obyvatelia obce
- 7,00 € / 1 hod,
( podujatia, rodinné oslavy, svadby, atď. ).
Poplatok sa uhrádza do pokladne OcÚ. Osoba, ktorá si priestory KD prenajala, po skončení
doby, na ktorú bol nájom dohodnutý, odovzdá tieto priestory pracovníčke OcÚ v takom stave,
v akom ich prevzala pre začatím nájmu. V prípade, že nebude táto podmienka splnená, je
osoba, ktorá si priestory prenajala, povinná zaplatiť pokutu vo výške 100 % paušálneho
poplatku a to do pokladnice OcÚ, ktorá za tieto finančné prostriedky zabezpečí úpravu
priestorov do pôvodného stavu.
Prenájom prevádzkového vybavenia kuchynky za účelom jednorazového použitia sa
stanovuje sumou za jeden deň :
a) za požičanie obrusov - 0,50 € / obrus,
b) za požičanie tanierov, pohárov, príborov atď. - 3,50 €.
c) za požičanie zvukovej techniky - 5,00 €
V prípade, že dôjde k strate, rozbitiu alebo inému poškodeniu niektorého z kusov
prevádzkového
vybavenia kuchynky je osoba, ktorá si vybavenie prenajala povinná zaplatiť refundáciu
pôvodnej hodnoty uvedeného vybavenia.
OSLOBODENIE od poplatkov za prenájom:
organizácie zriadené obcou Slovinky, alebo pôsobiace pod hlavičkou obce Slovinky
8. Knižnica:
a) ročné členské v obecnej knižnici:
dospelí - 1,00 €,
deti - 0,50 €,
b) upomienky:
1. prvá upomienka - 0,40 €, + poštovné
2.druhá upomienka - 0,50 €, + poštovné
3. tretia upomienka - 0,60 €, + poštovné
c) poškodenie knihy 20% z hodnoty knihy,
d) strata knihy cena knihy.

9. Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
a) fyzické osoby - 1,00 €,
b) právnické osoby - 3,00 €.
10. Cintorínske poplatky:
Prenájom hrobového miestna na 10 rokov :
a) jedno hrob zemný - 5,00 €,
b) dvoj hrob zemný - 10,00 €,
c) hrob s obrubou - 10,00 €,
d) hrobka za 1m2 i začatý – 10,00 €,
Vstup firiem na miestny cintorín za účelom výstavby - 3,30 €/ deň,
V prípade neohlásenia vstupu firmy na pozemok obecného cintorína za účelom vykonania
prác udelí obec pokutu, nájomca hrobu uhradí pokutu - 30,00 €,
Občiansky pohreb – 20,00 €.
11. Nákup smetnej nádoby:
plastová – podľa aktuálnej nákupnej ceny,
kovová – podľa aktuálnej nákupnej ceny.
12. Nákup žetónu na smetnú nádobu - 0,40 €.
13. Ostatné:
a) rebrík vysúvací - 2,50 € / 1 deň,
b) zapožičanie miešačky ( na 220 V ) - 3,50 € / 1 deň,
c) prívesný vozík - 4,00 € / 1 deň
d) zapožičanie 1ks pivnej súpravy – 2,00 € / 1 deň
e) zapožičanie stanu 3x3m – 3,00€ / 1 deň
f) zapožičanie elektrocentrály – 5,00 € / 1 deň.

