O B E C Kľušov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2003
o úhradách za poskytovanie služieb obcou KĽUŠOV

zmenené
Dodatkom č. 5/2020

Aktuálne znenie ku 1.1.2021.

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2003
o úhradách za poskytovanie služieb obcou KĽUŠOV
Obecné zastupiteľstvo v Kľušove na základe ust.§4 ods.3 písm. e),f),g), a
i) zák. SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s použitím § 11 ods.3 písm. g) cit. zákona vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie o úhradách za poskytovanie služby obcou K Ľ U Š O V.
Úvodné ustanovenia
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované
obcou Kľušov a vykonávané Obecným úradom v Kľušove.
2. Stanovené a určené ceny, prípadne ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce
Kľušov a orgány obecného zastupiteľstva obce Kľušov.
3. Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR
SR č.18/1996 Z.z. o cenách a ostatných osobitných predpisov.
§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.18/1996 Z.z. o cenách).
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie,
obeh tovaru a zisk ( § 3 ods.3 zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách).

Zmluvy
§3
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).
§4
Návrh na uzavretie zmluvy.
1. Obec Kľušov stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto všeobecne
záväzného nariadenia. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy
v súlade s ust.§42 a Obč. zákonníka.

2. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN 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, resp. upustení od zmluvy.
§5
Splatnosť ceny.
1. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť
uzatváraná písomná zmluva.
2. Pokiaľ ide o nájom nehnuteľnosti a hnuteľných veci v majetku obce Kľušov, musí
byť uzavretá písomná zmluva.
3. Zmluvné prevody majetku a predaj majetku obce Kľušov a tiež aukčný predaj
majetku je určený osobitnou právnou úpravou -zák. SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov .
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§6
Spoločné ustanovenie.
Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Kľušov.
Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a
zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách .
Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.
Zároveň musí byť umožnené každému nahliadnuť do tohto VZN a tiež do
sadzobníka cien.
Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch - v prípadoch hodných
osobitného zreteľa (najmä sociálne pomery, individuálna aktívna pomoc obci a
pod.) rozhodnúť aj inak.
Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb obcou Kľušov 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 na príslušný kalendárny rok.

§7
Záverečné ustanovenia.
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v
Kľušove dňa 18.decembera 2003.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Kľušove .
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2004.
Na dodatku č.2/2020 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kľušove na svojom
zasadnutí dňa 30.4.2020 uznesením č. 36/2020. Tento dodatok nadobúda účinnosť
od 15.5.2020.

Jozef Valko
starosta obce

/Príloha k VZN č. 6/2003/

Sadzobník služieb
Vysielanie v obecnom rozhlase jedného oznamu (správy):
- zákl. sadzba
2€
- komerčné vysielanie
5€
Prenájom priestorov KSB
občanom obce
ostatní
KSB (svadba 48hodín od soboty 6.00)
85 €
250 €
KSB (krstiny posedenie l deň)
30 €
100 €
KSB (schôdza a podujatie l deň)
100 €
KSB ( kar l deň)
0€
100 €
Upratovanie priestorov KSB
30 €
45 €
riad – (svadba 48hodín od soboty 6.00)
0€
50 €
riad – (krstiny posedenie l deň)
0€
20 €
riad – (schôdza a podujatie l deň)
20 €
riad – ( kar l deň)
0€
20 €
vonkajší set na posedenie 1sada
10 €
15 €
obrusy (pranie zabezpečí obec)
1 €/ks
1 € /ks
+ náklady za elektrickú energiu, plyn a vodu podľa skutočného odberu a odpočtu.
Za prenájom sály KSB a prislúchajúcich priestorov - sálový predaj :
l hod. letné obdobie
12 €
l hod. zimné obdobie
l deň letné obdobie
100 €
l deň zimné obdobie

20 €
140 €

MECHANIZMY - DOPRAVA
Za prevedenie zemných výkopových prác stavebným mechanizmom 1.hod
25 €
Nájom CAS-10 do 20km
50€/hod.
Nájom CAS-10 nad 20km: nájom + doprava nad 20km
50€/hod. + 1,25€/km
Za vyčerpanie žumpy fekálnym vozidlom CAS-l0 :
- do 5 m3 občanom obce
20 €
- do 10 m3 občanom obce
- 10 m3 organizácie, podnikateľské subjekty v obci
Za preplach kanálu, žumpy
Za použitie traktora Z-6245 1hod.
Za použitie vlečky
Mulčovanie 10 á
Kosenie krovinorezom 1 hod.
Nájom Jumper
Nájom LIAZ (nosič kontajnera)
Nájom kontajnera

30 €
40 €
35 €/1 hod.
15 €
10 €/deň
25 €
7,50 €
0,50 €/km + 40€/deň
1,25 €/km + 20€/hod.
10€/deň

Jozef Valko
starosta obce

