
  

 

 

 

ZÁPISNICA 

z 16. zasadnutia komisie pre legislatívu, pre prácu v mikroregióne, VÚC 

a medzinárodnú spoluprácu konané dňa 06. 09. 2014 

 

Členovia komisie: 

p.č. Meno a priezvisko Pozícia Prítomný/neprítomný 

na komisii 

1. Ing. Anton Kušnír Predseda komisie  

2. Ing. Andrej Lipka Člen komisie  

3. Mgr. Ivana Schmidtová Člen komisie   

 

Program komisie: 

 

 

1. bod: Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 03/2014 - o úhradách za 

poskytované služby a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov 

a zariadení. 

 

 Legislatívna komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Alekšince č. 03/2014 - o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou 

Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Kušnír 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 03/2014 - o úhradách za poskytované služby 

a úkony vykonávané obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení. 

 

 



  

 

 

 

N Á V R H 

 

Obec ALEKŠINCE 

 

 
 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince 

č. 03/2014 

 

o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané 

 obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené  : 25. 08. 2014 

Schválené : xx. xx.2014  

Účinnosť  :    xx. xx. 2014 



  

 

 

 

Obec Alekšince, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 a  § 11, odst. 4, písm. g)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva toto 

  

  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

 OBCE ALEKŠINCE 

 

č. 3/2014  

        o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané 

 obcou Alekšince a za prenájom priestorov, budov a zariadení. 

  

            Článok 1 

            Úvodné ustanovenia 

 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje jednotlivé služby a úkony 

vykonávané obcou Alekšince (ďalej len „obec“), spôsob a výšku  úhrady za ne. 

 

2.  Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Alekšinciach (ďalej len „OcÚ“) a 

starostom obce, ako výkonným  orgánom obce. 

 

3.  VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR  č. 145/1995  Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších 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 Alekšince, OcÚ a všetky právnické a 

fyzické osoby, ktoré o tieto služby a úkony  a prenájom 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 prenájom, spoplatňovaný 

úkon,  alebo v  záujme ktorej bol prenájom resp. takýto úkon vykonaný. Ak je poplatníkov 

niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

 

6.  Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na prenájom, vykonanie služby 

alebo úkonu obcou. 

  

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 prenájom, poskytovanie služieb a úkonov obce. 

 

Článok 3 

Zmluvný vzťah 

 

1. Obec stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je uvedený v prílohe k 

tomuto  VZN. 

 

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 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 prípade jednorazového poskytovania služieb zo strany obce sa neuzatvára písomná zmluva ( 

kopírovacie služby, služby miestneho rozhlasu a pod ). 

  

Článok 4 

Splatnosť ceny 

 

1. Cena za prenájom, poskytovanú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím prenájmu, 

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.) poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave, 

            c.) platbou v hotovosti do pokladne obce na OcÚ. 

 

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 

v znení neskorších zmien a doplnkov. 

  

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 v znení neskorších zmien a doplnkov. 



  

 

 

 

 

3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na informačnej tabuli pri OcÚ Alekšince 

a webovej stránke obce. 

  

 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach  na svojom zasadnutí  

    dňa  xx.xx.2014  uznesením č. xxx/2014 . 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa xx.xx.2014. 

 

3.  Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach. 

 

4. Účinnosťou tohto VZN končí svoju platnosť VZN č. 2/2006 o úhradách za poskytované služby 

a úkony vykonávané obcou Alekšince a dodatok č. 1 zo dňa 27. 02. 2009 

  

             

  

                                                                                                                       

V Alekšinciach dňa  xx.xx.2014                                                                         

  

 

 

 

           Igor Miškolci 

          starosta obce 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                                                                               

Príloha k VZN č.3/2014 

 

SADZOBNÍK CIEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONANÉ OBCOU 

ALEKŠINCE 
  

Položka 1 - Vyhotovovanie fotokópií: 

a) formát A4 jednostranne   - 0,07 €  

b) formát A4 obojstranne    - 0,10 € 

c) formát A3 jednostranne             - 0,13 € 

d) formát A3 obojstranne   - 0,17 € 

  
Položka 2 - Faxové služby :  

a) odoslaná ( 1 strana A4 ) tuzemský fax  -  0,50 € 

c) odoslaná ( 1 strana A4 ) zahraničný fax   -  0,60 € 

  

Položka 3 -  Poplatok za a tlač dokumentov ( z rôznych nosičov – USB,CD, ...) 

a) tlač čierno-biela ( 1 strana A4 )              - 0,10 €  

b) farebná – text ( 1 strana A4 )    - 0,50 € 

  

Položka 4 -  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 

    

 Položka 5 -  Knižnica: 

    a) ročné členské  v obecnej knižnici: 

        dospelí       - 1,00 €, 

        deti    - 0,50 €, 



  

 

 

 

    b) upomienky: 

        1. prvá upomienka  - 0,10 €, + poštovné 

        2.druhá upomienka  - 0,30 €, + poštovné 

        3. tretia upomienka  - 0,50 €, + poštovné 

    c) poškodenie knihy  20% z hodnoty knihy, 

    d) strata knihy cena knihy. 

 

Položka 6  -  Vyhlásenie v obecnom rozhlase (cena je uvedená za 1 vyhlásenie ): 

a) podnikateľská ponuka spojená s predajom     - 3,50 € 

b) drobná inzercia občanov (straty, oznamy, blahoželania a iné)    - 1,50 €  

c) inzercia, reklama – podnikateľské subjekty       - 5,00 €  

d) vyhlásenie v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna   - 5,00 € 

- Za vyhlásenie viacerých oznamov ( viac krát toho istého) sa vypočíta cena ako násobok cien 

uvedených v písm. a), b), c). 

   -OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky neplatí: 

a) organizácie, politické strany a hnutia pôsobiace v obci 

b) štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia 

c) samosprávne orgány inej obce 

d) neziskové a charitatívne organizácie 

 

Položka 7 - Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. 
 

a) v propagačnej skrinke obce za týždeň (aj začatý)   - 1 €  

    (vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty)  

 

Položka 8  - Poplatky za reklamu na webe, v obecných novinách a nehnuteľnostiach obce:  

 

Reklama na webovom sídle obce:  
Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom v obci   -  33 € za rok  

Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce   -  5 € za mesiac 

Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce   -  50 € za rok  

Reklamný článok (rozsah do A5)      -  10 € za mesiac  

Politická reklama (len so súhlasom zastupiteľstva)   -  50 € za mesiac  

Občianska inzercia ZDARMA  

 

Podnikateľská reklama Obecné noviny Alekšince:  
Podnikateľská reklama pre subjekty v obci     -  20 € (rozsah do A5)  

Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce   -  40 € (rozsah do A5)  

Reklamný článok        -  10 € (rozsah do A6)  

Politická reklama (len so súhlasom zastupiteľstva)   -  30 € (rozsah do A6)  

Občianska inzercia ZDARMA  

Ceny sú kalkulované za jedno vydanie 

Reklama na nehnuteľnostiach obce:  
Poplatok za umiestnenie reklamy na nehnuteľnosti v majetku obce -  50 € za rok (do 1 m2) 

Poplatok za umiestnenie reklamy na nehnuteľnosti v majetku obce -  100 € za rok (nad 1 m2) 

 



  

 

 

 

Položka 9 -Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce 

     

    a) fyzické osoby    - 1 € 

    b) právnické osoby    - 3 € 

 

Položka 10 -  Paušálna sadzba nájomného za prenájom inventára v nebytových priestoroch 
(inventár  kultúrneho domu),  

za účelom jednorazového použitia sa stanovuje na jednu akciu. Záloha vo výške 100 € za 

prenájom inventára v nebytových priestoroch sa uhradí vopred.  

 

a) obyvatelia s trvalým pobytom (ďalej len TP) v obci    -  4 €/hodina 

b) obyvatelia, ktorý nemajú TP v obci                                       -  8 €/hodina 

c) diskotéky, zábavy a podujatia ziskového charakteru pre občana s TP  -  55 €/deň    

    - pre občana, ktorý nemá v obci TP a organizáciu nepôsobiacu v obci  -  90 €/deň 

d) svadby, kary a podujatia neziskového charakteru pre občana s TP  -  30 €/deň         

    - pre občana, ktorý nemá v obci TP a pre organizáciu nepôsobiacu v obci -  50 €/deň 

    za účelom dlhodobého prenájmu (pozemok, nebytový priestor)  na dobu 1 rok                 

a) pozemky – ostatné                                                           - 0,02€/ 1m
2 

    

b) nebytové priestory                                                           - 6,60€/ 1m
2 

       

 

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 pred 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    - 0,80 € / obrus, 

          b) za požičanie : tanierov   - 0,05 €/kus, 

                                      pohárov    - 0,05 €/kus,  

   príborov  - 0,03 €/kus   

                                      mís    - 0,10 €/kus,  

   hrnce, pekáče - 0,50 €/kus,  

   tácky, vázy  - 0,10 €/kus 

ostatný drobný inventár kuchyne   - 0,03 €/kus (napr. soľnička, popolník a iné ) 

 

Zapožičanie inventáru mimo použitia kultúrneho domu na 1 deň : 

 a) stôl     - 5 €    

 b) stolička    - 1 € 

 

V prípade, že dôjde k strate, rozbitiu alebo inému poškodeniu niektorého z kusov prevádzkového 

vybavenia kuchynky alebo kultúrneho domu je osoba, ktorá si vybavenie prenajala povinná 

zaplatiť refundáciu pôvodnej hodnoty uvedeného vybavenia.  

 



  

 

 

 

OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky okrem poškodenia neplatí: 

a) organizácia, politická strana a hnutie pôsobiace v obci 

b) zamestnanci OcÚ a poslanci OZ 

c) škola 

Oslobodenie sa týka len  podujatí, ktoré sú spojené s oslavou  životného jubilea 

zamestnancov a poslancov, dvoch podujatí/za rok členskej alebo výročnej schôdze, alebo 

akcie usporiadanej organizáciou, politickou stranou a hnutím a školou. Oslobodenie je 

podmienené žiadosťou a súhlasom starostu obce.  

  

Položka 11 - Cintorínske poplatky 

 

Prenájom hrobového miestna na 10 rokov : 

a) jednohrob   -  10 € 

b) dvojhrob   -  20 € 

c) trojhrob    -  30 € 

d) detský hrob   -    6 € 

e) hrobka    -  35 € 

 

Použitie obradnej miestnosti pri pohrebnom akte ( dom smútku)    - 10 €              

Použitie chladiaceho boxu do 48 hodín      -   6 €  Použitie 

chladiaceho boxu po 48 hod. za každý začatý deň    -   2 €                                                  

Vstup firiem na miestny cintorín za účelom výstavby     -   3 €/ deň, 

V prípade neohlásenia vstupu  firmy na pozemok obecného cintorína  

za účelom vykonania prác udelí obec pokutu,  nájomca hrobu uhradí pokutu -  30 € 

Občiansky pohreb          -  20 € 

  

 

Položka 12 – Ostatné  
 

a) pivný set         -   2,00 €/deň 

b) pivný set (použitie pre cudzích )      -   5,00 €/deň 

b) rebrík vysúvací (použitie pre občanov obce Alekšince)   -   2,50 €/deň          c) 

zapožičanie miešačky ( na 220 V )     -   3,50 €/deň 

d) traktor + štiepkovač (použitie pre občanov obce Alekšince)  - 12,00 €/hodina 

e) traktor + mulčovač  (použitie pre občanov obce Alekšince)  - 12,00 €/hodina 

f) traktor + vlečka   (použitie pre občanov obce Alekšince)  - 12,00 €/hodina 

g) kosenie (krovinorez ) použitie pre občanov obce Alekšince - 10,00 €/hodina 

h) kosenie (krovinorez ) použitie pre cudzích    - 20,00 €/hodina  

         

Alekšince dňa 11.08.2014 

 

 

 

         Igor Miškolci 

         starosta obce 




