Smernica

O ÚHRADÁCH ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU
HRABUŠICE

Smernica schválená uznesením číslo 629/6/2014 zo dňa 16.6.2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach na základe ustanovenia §11, odstavca 4 písm. e zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu

O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Hrabušice
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Táto smernica upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, spôsob a výšku
úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Hrabušiciach a starostom obce,
ako výkonným orgánom obce.
3. Smernica sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č.1/1998
ktorým sa mení a dopĺňa 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.18/1995 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, sú záväzné pre orgány obce
Hrabušice, Obecný úrad v Hrabušiciach 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 tejto smernice.
Článok 2
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 môže byť úplné alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie,
prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a úkonov obce
Článok 3
ZMLUVNÝ VZŤAH
1. Obec Hrabušice stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktoré je
nedeliteľnou súčasťou tejto smernice.
2. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením §43 Občianskeho
zákonníka.
3. Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných (najmä
v sociálnych prípadoch) rozhodol:
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

4. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb a vykonania úkonu zo strany obce
nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje odôvodňujúca dohoda o úhrade
ceny za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon.
Článok 4
SPLATNOSŤ CENY
1. Cena za poskytnutú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím služby alebo
vykonaním úkonu.
2. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a) Prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave
b) Poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave
c) Platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade
3. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať
náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom SNR č.432/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Článok 5
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tejto smernice sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak táto smernica neobsahuje bližšiu úpravu použijú sa primerané ustanovenia
Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č.18/1995 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce
Hrabušice.
Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Túto smernicu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach na svojom zasadnutí
dňa 16.6.2014, uznesením č. 629/6/2014 .
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto smernice je sadzobník cien.

PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

SADZOBNÍK CIEN
Za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Hrabušice
Položka 1
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod., v propagačnej skrini za týždeň (začatí)
(vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty)

Položka 2
Za služby poskytované obecnou knižnicou
a) Čitateľský poplatok deti
dospelí
dôchodcovia

2€

1€
2€
1,5 €

b) Poplatky za upomienky: I. upomienka
II. upomienka
III. upomienka

0,50 €
1€
1,50 €

c) Poplatok za stratu čitateľského preukazu

0,30 €

Položka 3
Za vyhlásenie oznamu komerčného charakteru v miestom rozhlase
Vyžaduje sa len pre podnikateľské subjekty

16 €

Položka 4
Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NRSR
č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
a) Fyzické osoby
b) Právnické osoby

Oslobodenie: cenu podľa tejto položky neplatí:
a)
b)
c)
d)

Za potvrdenie vydávané pre účely konaní na úseku soc. vecí a zdravotníctva
Štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
Samosprávne orgány inej obce
Neziskové a charitatívne organizácie

2€
3€

Položka 5
Cena za vyhotovenie fotokópie za každú i začatú stranu
a/ formát A4
0,10 €/strana
b/ formát A3
0,15 €/strana
odoslanie faxu
0,50 €
Položka 6
Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory (sála kultúrneho domu), za
účelom jednorazového použitia sa stanovuje na jednu akciu a jeden deň. Záloha za prenájom
nebytových priestorov sa uhradí vopred.
Maximálna doba prenájmu na akcie podľa bodu a, d je do 22,00 hod.
záloha
prenájom
a) Pietne kárové posedenie
100 €
70 €
b) Svadobná hostina
200 €
170 €
c) Diskotéka
250 €
350 €
d) Krstiny, sv. prijímanie, rodinné oslavy
200 €
140 €
e) Politické strany a hnutia
33 € / hod.
Oslobodenie: Podujatia spoločenských a neziskových organizácií, ktoré riešia reprezentáciu
obce sa sídlom v obci bez poplatku.
Položka 7
Inzercia na webe a v novinách :
Inzercia na webovom sídle obce:
Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom v obci
Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce
Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce
Reklamný článok
Politická reklama
Politická reklama
Občianska inzercia
Podnikateľská reklama Obecné noviny Hrabušičan
Podnikateľská reklama pre subjekty v obci
Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce
Podnikateľská reklama pre subjekty so sídlom mimo obce
Reklamný článok
Politická reklama
Politická reklama
Občianska inzercia
Ceny sú kalkulované za jedno vydanie .

15 € / rok
20 € / mesiac
120 € / rok
10 €/ mesiac / rozsah do A5/
50 €/ týždeň
100 €/ mesiac
ZDARMA

10 € ( rozsah do A7)
20 € ( rozsah do A7)
30 € ( rozsah do A6)
10 € ( rozsah do A6)
30 € ( rozsah do A7)
50 € ( rozsah do A6)
ZDARMA

PaedDr. Jana Skokanová starostka obce

