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Všeobecne záväzné nariadenie obce
o úhradách za služby poskytované obcou Horná Súča
č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. e), f), g) č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím §-u 11 ods. 3 písm. g) cit.
Zákona vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za služby poskytované obcou Horná
Súča.
Úvodné ustanovenia.
§1
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované obcou Horná Súča
a vykonávané obecným úradom v Hornej Súči.
2) Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie sú záväzné pre všetky orgány obce Horná Súča a orgány
obecného zastupiteľstva obce Horná Súča.
3) Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy, najmä zák. NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách a ostatných predpisov.
Tieto ceny sú záväzné tiež pre rozpočtovú organizáciu Obce Horná Súča a tiež vo vzťahu k činnostiam
zakotvených v zriaďovateľskej listine.
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 SR4 č. 18/1996 Z.z.
o cenách/.
Dohoda o cene
§2
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 od. 1 Zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách/.
2) Súčasťou ceny môžu byť úplné alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk /§
3 ods. 3 zák. o cenách/.
ZMLUVY
Úvodné ustanovenie
§3
1) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by
mohlo viesť k rozporom /§ 43 Občianskeho zákonníka/.
2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu /§ 12 zák. NR SR č. 18/96 Z.z.
o cenách/.
Návrh na uzavretie zmluvy
§4
1) Obec Horná Súča stanovuje Sadzobník cien za služby poskytované obcou HORNÁ SÚČA /ďalej len
„sadzobník“/, ktorý je uvedený v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia. Tento sadzobník je
návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust.§43 Občianskeho zákonníka.
2) Sadzobník tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia a je záväzný pre
všetkých zamestnancov obce a starostu obce.

Starosta obce je oprávnený v prípade určenia minimálnou alebo maximálnou cenou, poverenia
v sadzobníku rozhodnúť o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.
Splatnosť ceny
§5
1) V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná písomná
zmluva. Postačuje dohoda a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí
obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zákona o účtovníctve.
2) Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce, musí byť uzavretá písomná
zmluva. Nájomná zmluva okrem ďalších náležitosti musí obsahovať tiež aj:
 výšku nájomného s tým ako a kedy je suma splatná
 zmluvné pokuty v prípade neplnenia zmluvných povinností
3) Zmluvné prevody majetku a predaj majetku obce Horná Súča a tiež aukčný predaj majetku je určený
osobitnou úpravou – Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásadami
hospodárenia s majetkom obce“.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§6
1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Horná Súča.
2) Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č.
18/1996 Zb. o cenách/.
3) Sadzobník musí byť pred úpravou zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň musí byť umožnené
každému nahliadnuť do tohto všeobecne záväzného nariadenia a tiež sadzobníka.
4) Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch v prípadoch hodných osobitného zreteľa
/najmä sociálne pomery a pod./ rozhodnúť aj inak. Nesmie však cenu znížiť viac ako o jednu polovicu
z návrhu ceny určenej sadzobníkom.
5) Zabezpečovanie aktivačných prác obcou Horná Súča 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.
Záverečné ustanovenie
§7
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči dňa
14.3.2014 uznesením obecného zastupiteľstva č. 14/01/2014-OZ.
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia ako i úpravy sadzobníka schvaľuje obecné
zastupiteľstvo v Hornej Súči.
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN končí účinnosť VZN č. 5/2012 o úhradách za služby
poskytované obcou Horná Súča, schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Horná Súča dňa
14.12.2012.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

SADZOBNÍK
cien za služby poskytované obcou HORNÁ SÚČA
1. Spotrebovaná voda :
Za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 bez odpočtu vodomera podľa dotazníka
v zmysle vyhl.397/2003-smerné čísla spotreby vody..
Užívatelia rekreačných chát a záhradných domčekov preukážu dĺžku užívania
uvedenej nehnuteľnosti počas roka čestným vyhlásením. Osoby, ktoré sa v mieste
trvalého pobytu nezdržiavajú celý rok, preukážu skutočnosť čestným vyhlásením.
Ak nebude obecným zastupiteľstvom schválená zmena ceny za spotrebovanú vodu,
cena bude platná aj v ďalších rokoch.
Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 podľa odpočtu vodomera
Ak nebude obecným zastupiteľstvom schválená zmena ceny za spotrebovanú vodu,
cena bude platná aj v ďalších rokoch.
Vývoz žumpových vôd v bytových domoch s.č. 251 a s.č. 235 za 1 m3
spotrebovanej pitnej vody podľa odpočtu vodomera v jednotlivých bytových
a nebytových priestoroch od 1.10.2009
Prípojka na vodu (nová) – jednorázový poplatok
- v cene je zahrnuté: vodomer, šróbenie, navŕtavací pás s ventilom + montáž
- v cene nieje zahrnuté: uzatvárací ventil, spätná klapka, filter, potrubné vedenie
a iné súčasti vodovodnej prípojky

0,70 EUR/m3

0,70 EUR/m3

1,00 EUR/m3

50,– EUR

2.Vyhlásenie v miestnom rozhlase :
Pre občanov
Pre podnikateľov

1,– EUR
3,– EUR

3. Kopírovanie :
formát A 4 – jedna strana
formát A 3 – jedna strana

0,07 EUR
0,10 EUR

4. Výtlačok z PC
formát A 4 – jedna strana

0,30 EUR

5. Prenájom priestorov KD :
spoločenská sála na tanečnú zábavu, svadbu, diskotéku a pod pre občanov Hornej
Súče mimo vykurovacieho obdobia
spoločenská sála na tanečnú zábavu, svadbu, diskotéku a pod pre občanov Hornej
Súče vo vykurovacom období
pre ostatných občanov mimo vykurovacieho obdobia
pre ostatných občanov vo vykurovacom období
pre miestne organizácie počas celého roka
spoločenská sála – stretnutie
vestibul aj schodisko – obchodná činnosť
zasadačka za – obchodná činnosť
zasadačka stretnutie, salónik stretnutie
spoločenská sála v KD Vlčí Vrch a Trnávka
spoločenská sála v KD Dúbrava, Závrská

80,– EUR
100,– EUR
100,– EUR
120,– EUR
35,– EUR
30,– EUR
6,– EUR/h
6,– EUR/h
20,– EUR
30,– EUR
25,– EUR

spoloč. sála v KD Vlčí Vrch, Trnávka, Dúbrava a Závrská pre miestne organizácie
zasadacie miestnosti v KD na osadách
priest.pri KD Trnávka, V.Vrch, Závrská, Dúbrava využité na taneč. záb.a diskotéku
kuchyňa do 24 hodín
kuchyňa – rodinné oslavy
priestory materskej školy na Vlčom Vrchu v lete

10,– EUR
15,– EUR
10,– EUR
35,– EUR
20,– EUR
40,– EUR

priestory materskej školy na Vlčom Vrchu v zime
55,– EUR
priestory kuchyne materskej školy na Vlčom Vrchu (jeden deň)
15,– EUR
Cenu za prenájom všetkých priestorov KD môže starosta znížiť alebo odpustiť na základe
písomnej žiadosti nájomcu.

6. Prenájom zariadenia kuchyne KD :
pohár šampanské
pohár štamperlík
pohár lisovaný 0,1 l
pohár značkový 0,1 l
pohár lisovaný 0,2 l
pohár značkový 0,2 l
šálka kávová s podšálkou
kávová súprava nová
tanier dezertný, hlboký, plytký
príbor (lyžica antikor., vidlička, nôž)
lyžička kávová antikorová
misa polievková
misa kompótová
misa prílohová
miska kompótová
podnos tortový
podnos zákuskový
lyžica prikladacia
vidlička prikladacia
naberačka antikorová
džbán
obrus biely
obrus banketový
uterák, utierka
poháre – duritky
svietnik
V prípade zakúpenie nového predmetu rozhodne o výške prenájmu starosta obce.

0,04 EUR
0,02 EUR
0,02 EUR
0,04 EUR
0,02 EUR
0,02 EUR
0,04 EUR
0,04 EUR
0,04 EUR
0,04 EUR
0,02 EUR
0,04 EUR
0,02 EUR
0,04 EUR
0,02 EUR
0,02 EUR
0,02 EUR
0,02 EUR
0,02 EUR
0,04 EUR
0,04 EUR
1,50 EUR
1,00 EUR
0,80 EUR
0,04 EUR
0,08 EUR

7. Náhrady za straty inventára KD :
tanier hlboký
tanier plytký
tanier dezertný
lyžica príborová
vidlička príborová
nôž príborový

2,00 EUR
1,50 EUR
1,00 EUR
1,50 EUR
1,50 EUR
1,50 EUR

lyžička kávová
1,00 EUR
pohár štamperlík
0,50 EUR
pohár 0,1 l hrubé sklo
0,50 EUR
pohár 0,1 l tenké sklo
1,00 EUR
pohár duritka
0,50 EUR
pohár šampus
1,50 EUR
misa polievková
7,00 EUR
misa prílohová
5,00 EUR
misa kompótová
4,00 EUR
naberačka antikorová
8,00 EUR
šálka na kávu s podšálkou
1,50 EUR
obrus
2,00 EUR
obrus nový
7,50 EUR
naberačka obyčajná
1,00 EUR
tĺčik na mäso
3,00 EUR
varechy
0,30 EUR
podnos z umelej hmoty
3,00 EUR
pohár 5 cl tenké sklo
1,00 EUR
džbán
5,– EUR
V prípade zakúpenie ďalších predmetov sa účtujú náhrady vo výške obstarávacej ceny.

8. Prenájom stolov a stoličiek z KD (použité mimo budovy KD):
stôl
stolička
záhradná súprava
Platí sa za každý aj začatý deň.

1,00 EUR/deň
0,20 EUR/deň
0,50 EUR/deň

9. Za prenájom nebytových priestorov :
obchodné, reštauračné, kancelárske a zdravotnícke priestory 1 m2/rok
výrobné, skladovacie priestory 1 m2/rok
garáže, spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory 1 m2/rok
obchodné, reštauračné, kancelárske priestory 1 m2/rok na osadách
výrobné, skladovacie priestory 1 m2/rok n a osadách
garáže, spoločenské, kultúrne a ďalšie priestory 1 m2/rok na osadách

9,00 EUR
7,50 EUR
6,00 EUR
7,00 EUR
6,00 EUR
5,00 EUR

V právomoci starostu je dohodnúť i vyššie ceny a tieto účtovať podľa dohody.

10. Dopravné služby :
Vozidlo
TN-413DH-AVIA valník

Sadzba
a

b
TN-567BR – AVIA plošina

Popis činnosti
za každý aj začatý km jazdy
za hodinu zdržania pri nakládke a
vykládke
za hodinu použitia vozidla
za každý aj začatý km jazdy
za hodinu použitia

Jednotková
cena
1,00 EUR/km
7,00 EUR/hod.
18,00 EUR/hod.
1,00 EUR/km
20,00 EUR/hod.

TN-751BO – W3S fekál
TN-857BC – TATRA815 CAS
TN-356DD - ŠKODA 706

a

TN-688BO – W3S valník

b
a

b
TN-847AD-traktor
Traktorbáger Komatsu
WB 97
Bielorus
TN-320CH – FIAT 8+1

za každý aj začatý km jazdy
za jeden vývoz (iba šofér)
za jeden vývoz (šofér + závozník)
za každý aj začatý km jazdy
za jeden vývoz (iba šofér)
za jeden vývoz (šofér + závozník)
za každý aj začatý km jazdy
za hodinu zdržania pri nakládke a
vykládke
za hodinu použitia vozidla
za každý aj začatý km jazdy
za hodinu zdržania pri nakládke a
vykládke
za hodinu použitia vozidla
za hodinu použitia traktora
za hodinu použitia stroja

1,00 EUR/km
10,00 EUR
12,00 EUR
1,60 EUR/km
35,00 EUR
37,00 EUR
1,00 EUR/km
7,00 EUR/hod.
20,00 EUR/hod.
1,00 EUR/km
7,00 EUR/hod.
20,00 EUR/hod.
18,00 EUR/hod.
25,00 EUR/hod.

za hodinu použitia stroja
25,00 EUR/hod.
Občania
za každý aj začatý km jazdy
0,50 EUR/km
za každú aj začatú hodinu zdržania
2,00 EUR/hod.
zamestnanci za každý aj začatý km jazdy
0,30 EUR/km
Pri fakturácií prác pri použití vozidla do 30 km sa použije sadzba b.
Pri fakturácií prác pri použití vozidla nad 30 km sa použije sadzba a.
Pri fakturácií prác s hodinovou sadzbou, ak dĺžka výkonu prác nedosiahla celý počet hodín, fakturuje sa
alikvotná časť jednotkovej ceny.
V právomoci starostu je pri dlhodobejších prácach dohodnúť s objednávateľom i inú sadzbu.

11. Pracovné činnosti
Výkon činností

Popis činnosti

Jednotková
cena
Za hodinu prác so zariadením
Výrub a orez drevín s motorovou pílou
8,00 EUR/hod.
Za hodinu prác
Stavebné práce - murár
8,00 EUR/hod.
Za hodinu prác
Vodoinštalatérske práce
8,00 EUR/hod.
Za hodinu prác
Pomocné práce, nakládka, vykládka
7,00 EUR/hod.
Pri fakturácií prác s hodinovou sadzbou, ak dĺžka výkonu prác nedosiahla celý počet hodín, fakturuje sa
alikvotná časť jednotkovej ceny

12. Iné
Skladová prirážka 10% z nákupnej ceny za fakturovaný materiál zo skladu.
Prirážka za zneškodnenie odpadu /výbojky, žiarivky/

1,00 EUR/kus

Ing. Juraj Ondračka
starosta

