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Všeobecne záväzné nariadenie obce Hubošovce č. 3 / 2015
o poplatkoch za úkony a služby vykonávané obcou Hubošovce
Obec Hubošovce, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 a§ 11, ods. 4, písm. g)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o
úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hubošovce

§1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané
obcou, spôsob a výšku úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Hubošovciach a starostkou
obce, ako výkonným orgánom obce.
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona
NR SRč. 1/1998, ktorým sa mení a doplňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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 Hubošovce, Obecný
úrad v Hubošovciach a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto služby a
úkony požiadajú s výnimkou oslobodenia uvedeného pri jednotlivých položkách
sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§2
POPLATNÍK A POPLATKOVÁ POVINNOSŤ
1. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný
úkon, alebo v záujme ktorej bol spoplatňovaný úkon vykonaný.
2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
3. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na vykonanie úkonu
orgánom samosprávy, pokiaľ toto nariadenie a zákon o správnych poplatkoch
neustanovuje inak.
§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. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie,
spracovanie,prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a
úkonov obce.

§3
ZMLUVNÝ VZŤAH
1. Obec Hubošovce stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý
je neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43
Občianskeho zákonníka.
3. Starostka obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných
osobitného zreteľa (najmä v sociálnych prípadoch) rozhodla:
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.
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§4
SPLATNOSŤ CENY
V prípadoch jednorazového poskytnutia služby, pevne stanovenej ceny a úhrady v
plnej výške pred poskytnutím služby postačuje konkludentná forma dohody
o cene a jej úhrade.
Ak nie je splnená čo len jedna z podmienok vyššie uvedených, vyžaduje sa
dojednanie poskytnutia služby v písomnej forme.
Cena sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti, prípadne prevodom z
účtu na účet obce pred poskytnutím služby. O úhrade do pokladnice obecného
úradu sa vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve .
4.V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná
zmluva v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka.
§5
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú
príjmami rozpočtu obce.
Ak toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu použijú sa
primerané ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších prepisov.
Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci
Hubošovce a na webovej stránke obce.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Hubošovciach.
Všeobecne záväzné nariadenie a sadzobník cien boli vyvesené na úradnej tabuli
od 13.11.2015 do 03.12.2015 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2016.
Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia končí svoju platnosť Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2009 o poplatkoch za úkony a služby poskytované
Obecným úradom v Hubošovciach
Nedeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je sadzobník cien
Obecné zastupiteľstvo v Hubošovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa : 4.12.2015 uznesením č 27 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom
1.1.2016
starostka obce

SADZOBNÍK POPLATKOV
1/ Poplatok za úkon alebo konanie na obecnom úrade ( ďalej len OcÚ ) s vydaním
rozhodnutia, povolenia, záväzného stanoviska a vyjadrenia nezahrnutého v sadzobníku
zákona o správnych poplatkoch
...................................................................................................................... 3,00 €
2/ Poplatok za potvrdenie o určení súpisného čísla, rozhodnutia o určení súp.čísla a za
potvrdenie k majetkoprávnym úkonom .............................................
1,00 €
3/ Vydanie iných potvrdení nezahrnutých v sadzobníku správnych poplatkov a v tomto
VZN ...............................................................................................................3,00 €
4/ Vydanie povolenia k podnikateľskej činnosti na území obce ................. 5,00 €
5/ Vydanie povolenia k otvoreniu podnikat. prevádzky na území obce....... 8,00 €
6/ Vydanie povolenia na otváracie hodiny prevádzky na území obce ......... 4,00 €
OSLOBODENIE:
Od poplatku podľa bodov 1,3 sú oslobodené potvrdenia za účasť a usporiadanie
pohrebu v obci Hubošovce, potvrdenia vydávané na účely posudzovania príjmov pre
poskytovania dávky v hmotnej núdzi a potvrdenia vydávané k dedičskému konaniu.
7/ Vyhotovenie fotokópie A4 a/ jednostranne ……………….…… 0,10
b/ obojstranne ................................ 0,14
A3 a/ jednostranne …………
0,20
b/ obojstranne ................................. 0,25
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8/ Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. v propagačnej skrinke za 1 týždeň aj začatý
a/ pre občanov
.............................
1,00 €
b/pre podnikateľské subjekty
.............................
5,00 €
9/ Inzercia reklamy
a/ v obecných novinách
............ 20,00 € za štvrť strany
b/ na internetovej stránke obce
............ 20,00 € na dobu 15 dní

10/ Poplatok za poskytnutie priestorov:
Kultúrny dom s kuchyňou
Svadba
........................................................ .100,00 €
Kar
....................................................
30,00 €
Krstiny+ rodinná oslava
.................................................... .
50,00 €
Predajná akcia: sála .................................................................. 40,00 €
chodba..................................................................
25,00 €
Predvádzacia akcia sála............................................................ .. . . 5 €/hod.
Tanečná zábava alebo diskotéka bez kuchyne...............................
50,00 €
Tanečná zábava alebo ples s kuchyňou............................. ....... ..
100,00 €
OSLOBODENIE:
Plesy organizované obcou alebo organizáciou pôsobiacou v obci t.j. DHZ, TJ sú
oslobodené od poplatku

11/ Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase:
a/ v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod .................................... 4,00 €
b/ v ostatnom čase a v dňoch pracovného voľna a pokoja ............ . 8,00 €
OSLOBODENIE:
Od poplatku je oslobodené vyhlásenie oznámenia o podujatí , ktoré organizujú
neziskové organizácie na území obce alebo obec.
12/ Zapožičanie inventáru alebo iného majetku obce
Zapožičanie inventáru z kuchyne mimo priestor KD

10,00 €

Zapožičanie obrusov bez vyčistenia

1,00 €/ks

Zapožičanie stolov a stoličiek mimo priestor KD

do 20 ks 5,00 €
nad 20 ks 10,00 €

Zapožičanie výsuvného rebríka

5,00 € / deň

Zapožičanie vodného čerpadla

10,00 € /deň

Zapožičanie miešačky

5,00 € /deň

Zapožičanie pohrebného vozíka

5,00 € /deň

