Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Krupej na základe § 6 a § 11ods. 4 písm. g/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

číslo: 3/2016
o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa: 23.11.2015.
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Krupá dňa: 11.12.2015.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa:14.12.2015.
VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Krupá dňa:31.12.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2016.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované obcou
Dolná Krupá a vykonávané Obecným úradom v Dolnej Krupej.
2/ Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Dolná Krupá.
3/ Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR č. 18/96 Z.z.
o cenách a ostatných osobitných predpisov.
Tieto ceny sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré poskytované služby využívajú.
Schválené uznesením
Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie
tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohoto zákona sa považuje aj tarifa
/ § 2 zák. NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách/.
Článok 2
Dohoda o cene
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 ods. 1 zák. NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách/.
2/ Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru
a zisku / § 3 ods. 3 zák. NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách/.
Článok 3
Úvodné ustanovenia
1/ Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo
by mohlo viesť k vzniku rozporov / § 43 a Obč. zákonníka/.
2/ Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu /§ 12 zák. NR SR
č. 18/96 Z.z. o cenách/.
Článok 4
Návrh na uzavretie zmluvy
1/ Obec Dolná Krupá stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohoto všeobecne
záväzného nariadenia.
Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy s súlade s ust. § 43 a Obč. zákonníka.
2/ Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia a je záväzný
pre všetkých pracovníkov obce aj starostu obce.
Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou hodnotou rozhodnúť
v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.

Článok 5
Splatnosť ceny
1/ V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná 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. 563/91 Zb. o účtovníctve.
2/ Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce Dolná Krupá, musí byť
uzavretá písomná zmluva.
Nájomná zmluva – okrem ďalších náležitostí – musí obsahovať:
- výšku pokuty v prípade neplnenia zmluvných povinností.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
1/ Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Dolná Krupá.
2/ Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník
a zák. NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách.
3/ Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.
Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do tohto všeobecne záväzného nariadenia a tiež
sadzobníka cien.
4/ Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa
/najmä sociálne pomery a pod./ rozhodnúť aj inak.
5/ Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb obcou Dolná Krupá je riešené osobitnou zmluvou,
uzavretou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
V tejto zmluve sa okrem iného nájomca zaväzuje, že v prípade poskytnutia bezplatného prenájmu
obecných priestorov zariadení na kultúrno-spoločenské a športové podujatia uvedie v propagačných
materiáloch (ako sú pozvánka na podujatia, plagát, program podujatia, vstupenka, oznam v rozhlase
atď.),že podujatie, akcia sa uskutočňuje v spolupráci s Obcou Dolná Krupá.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Krupej
dňa 20.11.2015 uznesením č. ........./2015
.
2/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Dolná Krupá č. ......................
3/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Dolnej Krupej.
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2016
Ing.Teofil Mihalovič
starosta obce

SADZOBNÍK CIEN k VZN čís. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2016.
/návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka
a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách/
1. Vysielanie oznamov v miestnom rozhlase
1. pre obyvateľov obce (na nekomerčné účely)......................
2. pre podnikateľov, fyzické a právnické osoby ...................
3. pre spoločenské organizácie v obci, občianske združenia,
politické strany .................................................................
4. vysielanie smútočného oznamu ......................................

bezplatne
4,60 €
bezplatne
bezplatne

Poplatky vyberá obecný úrad pred vyhlásením v obecnom rozhlase.
2. Prenájom nehnuteľných vecí
/dlhodobý/
A. Pozemky
- poľnohospodárska pôda
- ostatné
Podľa zmluvy o prenájme schvaľuje OZ
B. Nebytové priestory
- na podnikateľské účely
- ostatné
Podľa zmluvy o prenájme schvaľuje OZ
3. Kopírovacie služby
a) formát A4 jednostranný ...................................................................
b) formát A4 obojstranný ...................................................................

0,10 €
0,17 €

4. Prenájom nehnuteľných vecí
a) prenájom budov vo vlastníctve obce je riešený formou nájomnej zmluvy
1) Prenájom kultúrneho strediska Dolná Krupá
- predajné akcie .......................................100,00 € /deň
+ plyn, elektrina / podľa spotreby/,
Obrusy vyčistí každý na vlastné náklady, poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.
2) Prenájom kultúrneho strediska pre občanov z obce Dolná Krupá
- svadby .....................................................33,00 €/deň
- kuchyňa + riady ......................................33,00 €/deň
+ plyn, elektrina / podľa spotreby/
Obrusy vyčistí každý na vlastné náklady, poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.
3) Prenájom kultúrneho strediska pre občanov z iných obcí (svadby):
- sála – zariadenie.................................. 67,00 € /deň
kuchyňa + riady ...............................33,00 € /deň
+ plyn, elektrina /podľa spotreby/
- zábavy, disko............................................7,00 €/hod.
+ plyn, elektrina / podľa spotreby/
- kar ..........................................................10,00 €/deň
kuchyňa + riady......................................10,00 €/deň
+ plyn, elektrina / podľa spotreby/
- rodinné a spoločenské stretnutia .............7,00 €/hod.
kuchyňa + riady ....................................17,00 €/deň
+ plyn, elektrina / podľa spotreby/
Obrusy vyčistí každý na vlastné náklady, poškodený inventár sa platí pri zúčtovaní.

4) Prenájom riadov, stolov, stoličiek:
stôl ....................................................... 0,33 €/deň
lavica......................................................0,33 €/deň
stolička...................................................0,17 €/deň
misy....................................................... 0,17 €/deň
príbor do 50 ľudí
taniere do 50 ľudí
poháre do 50 ľudí
šálky do 50 ľudí

3,40 €/deň
5,00 €/deň
7,00 €/deň
2,00 €/deň

nad 50 ľudí
nad 50 ľudí
nad 50 ľudí
nad 50 ľudí

b) prenájom zasadačky obecného úradu ..............................................

7,00 €/deň
10,00 €/deň
13,00 €/deň
3,40 €/deň
17,00 €/za každú začatú hodinu

c) prenájom KINO.................................................................................17,00 €/za každú začatú hodinu
Prenájom zasadačky, Kina a Klubových priestorov v prístavbe kina a v suteréne Ocú pre občianske spolky,
združenia a spoločenské organizácie obce Dolná Krupá je bezplatný.
Prenájom spoločenskej miestnosti KS pre občianske spolky, združenia a spoločenské organizácie obce Dolná
Krupá je bezplatný.
5. Poplatok za zbernú nádobu na TKO (plechová) ............................................... 17,00 €

6. Publikácie
-Pohľadnica obce ....................................................0,17 €
-Publikácie /kniha KAPITOLY DEJÍN/..................7,30 €
-Publikácie /kniha- Ružová grófka .........................3,49 €
-Publikácie /kniha- KOSTOL Sv. ONDREJA/......10,00 €
-Publikácie /brožúra- KOSTOL Sv. ONDREJA/.....8,00 €
-Mapa obce ............................................................. 0,83 €
7.Čísla
- orientačné číslo plechové........................................................................................ 3,40 €
- orientačné číslo plastové......................................................................................... obstarávacia cena
- súpisné číslo............................................................................................................ bez poplatku

