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Obecné zastupiteľstvo obce Dechtice v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dechtice
č. 4/2018
o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje jednotlivé služby a úkony poskytované
spôsob a výšku úhrady za ne.

obcou,

2. Služby a úkony sú poskytované Obcou Dechtice a starostom obce, ako výkonným orgánom obce.
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č.
1/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
4. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajúce z platnej právnej úpravy – zákona NR SR č.
18/1995 Z. z. o cenách a sú záväzné pre orgány obce Dechtice, Obec Dechtice a všetky právnické
a fyzické osoby, ktoré o tieto služby a úkony požiadajú, s výnimkou oslobodenia uvedeného pri
jednotlivých položkách sadzobníka cien a úkonov, ktoré sú súčasťou tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
§2
Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon alebo
v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.
§3
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. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka (príloha č. 1), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43a Občianskeho zákonníka
a zverejňuje sa na úradnej tabuli a web stránke Obce Dechtice..
§4
Splatnosť ceny
1. Cena je splatná týmito spôsobmi:
a) ak je presne určená sadzobníkom cien a poplatkov je splatná pred poskytnutím danej služby alebo
úkonu
b) ak je potrebné vykonať vyúčtovanie a výpočet skutočnej výšky ceny za dohodnutú službu, cena
je
splatná po poskytnutí služby a výpočte presnej ceny za službu alebo úkon.
V tomto prípade je na základe dohody medzi žiadateľom a poskytovateľom zloženie zálohy za
poskytnutú službu alebo úkon.
2. Cena sa platí do pokladnice Obce Dechtice v hotovosti, prípadne prevodom na účet obce. O úhrade
do pokladnice obce sa vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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§5
Zmluvné vzťahy
1. Za Obec Dechtice je oprávneným zástupcom na uzatváranie zmlúv starosta obce.
2. Účastníci zmluvy sú povinní pri úprave zmluvných vzťahov odstrániť všetko čo by mohlo viesť
k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka). Zároveň nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom
trhu (§ 12 zák, č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov).
3. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná písomná
zmluva. Pred poskytnutím služby postačuje ústna forma dohody o cene a jej úhrade.
4. V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná zmluva v súlade
s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Dechtice.
2. Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa vo veci úhrad cien
podľa Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p.
3. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonávať kontrolór obce a zamestnanci Obce
Dechtice na základe písomného poverenia starostu obce.
4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Dechtice o úhradách za služby a úkony
poskytované obcou Dechtice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach uznesením číslo............
na svojom zasadnutí dňa ...........
5. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Dechticiach.
6. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2015 o miestnych poplatkoch a poplatkoch za
poskytované služby obcou Dechtice zo dňa 10.12.2015.
7. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce.
V Dechticiach dňa 10. 09. 2018

PhDr. Karol Zachar
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 4/2018 o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice.

SADZOBNÍK CIEN
ZA SLUŽBY A ÚKONY POSKYTOVANÉ OBCOU DECHTICE
/návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách/
1. Vyhlásenie v obecnom rozhlase a uverejnenie oznamu v káblovej televízii
/cena je uvedená za jedno vyhlásenie/
a) podnikateľská ponuka spojená s predajom
3,50 €
b) drobná inzercia občanov (straty, oznamy a iné)
2,00 €
c) vyhlásenie mimo pracovnej doby a cez víkend 100% príplatok
 Za vyhlásenie viacerých oznamov (viac krát toho istého) sa vypočíta cena ako násobok cien
uvedených v písm. a), b), c).
 Od poplatku za vyhlasovanie v obecnom rozhlase sú oslobodené smútočné oznamy a relácie
zadávané spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci, ZŠ s MŠ, políciou, farským
úradom a ostatnými štátnymi zložkami.
2. Kopírovacie služby a tlač dokumentov
a) formát A4 ČB jednostranne
b) formát A4 ČB obojstranne
c) formát A3 ČB jednostranne
d) formát A3 ČB obojstranne
3. Skenovanie 1 strana
4. Inzercia
a) na webovej stránke obce
b) v káblovej televízii
5. Zápisné v obecnej knižnici
a) pre deti do 15 rokov
b) študenti
c) dospelý
d) upomienka
e) poškodenie knihy
f) strata knihy

0,10 €
0,15 €
0,15 €
0,30 €
0,30 €
5,00 €
5,00 €
0,50 €
1,00 €
2,00 €
0,50 €
1,00 €
cena knihy

6. Prenájom – komerčné účely
a) zasadacej miestnosti na obecnom úrade
- za 1 hod. prenájmu
10,00 €
- celý deň
65,00 €
b) sály kultúrneho domu
- za 1 hod prenájmu mimo vykurovacieho obdobia
15,00 €
- za 1 hod prenájmu vo vykurovacom období
18,00 €
Nájom sa počíta za každú aj začatú hodinu.
 V cene sú započítané náklady na energie, nájomné, upratovanie
 Akcie organizované spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci sú od poplatku
oslobodené
7. Prenájom sály kultúrneho domu
a) na kar: - /domáci občania/
- /cudzí občania/

20,00 €
25,00 €
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b) na plesy: -pre organizácie pôsobiace v obci
-pre organizácie pôsobiace mimo obce
- pre podnikové plesy
c) na svadby - sobota /domáci občania/
- sobota /cudzí občania/
- za každý ďalší deň prenájmu
d) na oslavy - do počtu osôb 50 - /domáci občania/
- /cudzí občania/
- nad 50 osôb – /domáci občania/
- /cudzí občania/
e) na športovú a kultúrnu aktivitu - za 1 hod. (cvičenie, tanečné krúžky)
e) poplatok za 1 obrus





200,00 €
250,00 €
500,00 €
180,00 €
200,00 €
20,00 €
70,00 €
80,00 €
100,00 €
120,00 €
5,00 €
2,00 €

Programy organizované obcou. spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci, ZŠ s MŠ sú
bez poplatku
Pri podpise zmluvy sa uhrádza záloha za prenájom sály v plnej sume, tým je dátum akcie
záväzný.
celková úhrada služieb a dohodnutej ceny sa uskutoční po skončení akcie
v cene sú započítané náklady na energie, nájomné, upratovanie

8. Cintorínske poplatky
a) užívanie domu smútku pre občanov Dechtíc
b) užívanie domu smútku pre ostatných

10,00 €
15,00 €

9. 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) pre FO
1,50 €
b) pre PO
2,00 €
OSLOBODENIE: Cenu podľa tejto položky neplatí:
 za potvrdenia vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
 štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
 samosprávne orgány inej obce
 neziskové a charitatívne organizácie
10. Poplatok za smetnú nádobu
a) pri výmene smetnej nádoby, ktorú má občan v nájme
- pre občana - 120 l nádoba
15,00 €
- 240 l nádoba
20,00 €
- pre podnikateľa – 120 l nádoba
22,00 €
240 l nádoba
30,00 €
b) pri zakúpení smetnej nádoby
- pre občana aj podnikateľa – 120 l nádoba
22,00 €
- 240 l nádoba
30,00 €
11. Poplatok za prenájom hrobového miesta na miestnom cintoríne
- 1 hrob
10,00 €
- 2 hrob
20,00 €
- 3 hrob
30,00 €
- detský hrob
5,00 €
- urna
5,00 €
- hrobka
70,00 €
 Uvedené poplatky sú na dobu 10-tych rokov.
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11. Ostatné služby
a) prenájom inventáru
- stôl 1 ks
0,50 €
- stolička 1 ks
0,25 €
b) prenájom strojov a zariadení
- prenájom štiepkovača 1 hod.
10,00 €
 Štiepkovač sa dá prenajať len s vyškolenou obsluhou
- prenájom traktorovej vlečky a veľkokapacitného kontajnera na deň 10,00 €
- prenájom traktora - 1 Mth
30,00 €
- čakanie 1 hod.
6,00 €
c) ostatné
- náhradná známka pre psa
podľa nákupnej ceny
- magnetka – rotunda
1,50 €

Tento sadzobník za služby a úkony poskytované obcou Dechtice schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Dechticiach dňa ..............2018.

V Dechticiach dňa 10.9.2018

PhDr. Karol Zachar
starosta obce
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