
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 

o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách 

za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli v obci 

a internetovej adrese obce Dobrá Voda dňa 27.01.2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Dobrá Voda, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 

68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách vydáva tento Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o úhradách za poskytované 

služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá 

Voda. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

/1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda (ďalej len nariadenie) 

stanovuje výšku úhrady za poskytované služby obcou Dobrá Voda a za prenájom 

hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda. 

/2/ Stanovenie a určenie návrhu ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. 

NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných 

predpisov. 

 /3/ Tieto ceny sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré poskytované 

služby využívajú.  

 

§ 2 

Návrh na uzatvorenie zmluvy a stanovenie ceny 

 /1/ Pokiaľ ide o nájom nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

Dobrá Voda musí byť uzatvorená písomná zmluva. 

/2/ Obec Dobrá Voda stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. Tento sadzobník cien je návrhom na uzatvorenie 

zmluvy v súlade s ustanovením § 43 a Občianskeho zákonníka.  

/3/ Sadzobník cien ako Príloha č. 1 k VZN č. 1/2020, o úhradách za poskytované 

služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom obecného majetku v obci Dobrá 

Voda tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia a je záväzný 

pre všetkých pracovníkov obce aj starostu obce.  

 

§ 3 

Splatnosť ceny 

/1/ V niektorých prípadoch krátkodobého prenájmu a jednorazového poskytovania 

služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná písomná zmluva. V tom prípade 

postačuje namiesto písomnej zmluvy aj ústna dohoda a na základe nej zrealizovaná 

predmetná úhrada. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti 

požadované osobitnou právnou úpravou najmä zák. č. 431/2002 Zb. o účtovníctve. 

/2/  Spôsob úhrady platieb: 



a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu, 

b/ bezhotovostným prevodom na účet obce. 

 

§ 4 

Spoločné ustanovenia 

/1/ Príjmy zo zmluvných vzťahov krátkodobého prenájmu a jednorazového 

poskytovania služieb sú príjmami rozpočtu obce Dobrá Voda. 

/2/  Ak toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa 

Občiansky zákonník a zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

/3/  Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci. 

Musí byť prístupný pre každú fyzickú a právnickú osobu k nahliadnutiu. 

/4/  Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch hodných osobitného 

zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak. 

/5/  Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzného nariadenia o úhradách 

za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vykonáva hlavný 

kontrolór obce. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

/1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Dobrá Voda dňa  XXXXX   , uznesením č. XXXXX 

/2/  Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Dobrá Voda nadobúda účinnosť 15. 

dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli. 

/3/  Nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2020 sa ruší VZN č. 2/2010 o úhradách za 

poskytované služby obcou Dobrá Voda. 

 

V Dobrej Vode, dňa 27.01.2020  

 

                                                                              ....................................... 

                                                                                       starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Príloha č. 1 

SADZOBNÍK CIEN 

k VZN č. 1/2020 

/návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka 

 a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách/ 

      

 

1. Vysielanie v obecnom rozhlase 

   - za jeden oznam do 5 min. počas stránkových dní                                         2 € 

   - za jeden oznam do 5 min. počas nestránkových dní                                     3 €  

 

2. Prenájom hnuteľných vecí 

   - pivný set (stôl a 2 lavice)                                                                  10 €/max.3 dni   

   - lavica                                                                                                   3 €/max.3 dni   

 

3. Prenájom nehnuteľných vecí  (jednorazový) 

   - kultúrny dom                                                                   100 € + energie a voda 

   - kultúrny dom – usporiadanie zábavy                   150 € + energie a voda 

   - dom smútku                        10 € vrátane energií 

   - viacúčelové športové ihrisko – na hodinu: 

      a) občania s trvalým pobytom v obci                     10 € 

      b) občania s trvalým pobytom mimo obce                                               15 € 

 

4. Kopírovacie služby 

   - jeden list                                 0,10 € 

 

5. Vstupné do PIJH 

   - dospelí občania                                      1 € 

   - deti, študenti                                         0,70 € 

 

6.  Magnetky                                                                                                 1 € 

7.  Pohľadnice obce                             0,20 €                                  

8.  Skladačky                                          1 € 

9. Brožúra hrad Dobrá Voda      2 €   

 

10. Výpožičná úhrada za knihy v knižnici              3 €/osoba/rok 

 



 

 

 

 

 

11. Výmena zbernej nádoby na odpad 

- pre FO, ktorá nie je podnikateľom – 120 l                            9 € 

- pre PO a FO – podnikateľov                                                             18 €   

 

12. Výpožičná úhrada za riad v KD                          0,50 €/sada    

    

Sada riadu pozostáva: zo servisu pre jednu osobu - 1 tanier hlboký, plytký, 

dezertný, šálka na kávu, pohár na víno, pohár na malinovku a príbor.   

K servisu pre desať ľudí patrí 1 polievková misa, misa na mäso, misa na 

zákusky, kompótová misa, džbán, naberačka  

- úhrada za poškodený riad               2 €/ks  

          - zapožičanie obrusu                1 €/ks 

13. Zálohy za služby spojené s užívaním bytu:  

       – mesačná záloha na vodu za osobu                                 3 € 

       – mesačná záloha na elektrinu                                      1,50 € 

 

14. Akcie organizované zložkami obecného úradu, ktorých zriaďovateľom je 

obec sú stanovené bez poplatku.  


