Návrh
Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2020
o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 7.5.2020
Návrh VZN vyvesený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 7.5.2020
Návrh VZN vyvesený na webovom sídle obce dňa: 7.5.2020
Lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): 19.5.2020
Pripomienky zasielať
-písomne na adresu: Obec Drienica, Drienica 168, 083 01
-ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Drienici 168
-elektronicky na e-mailovú adresu: drienica@drienica.sk
Fyzické a právnické osoby môžu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce uplatniť pripomienku
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia.
Termín rokovania obecného zastupiteľstva, na ktorom sa bude prerokovávať všeobecne záväzné
nariadenie obce, konečné znenie VZN obec zverejní obvyklým spôsobom.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa:
Vyhlásené zverejnením na webovom sídle obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
Obec Drienica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica č. 2/2020
o úhradách za služby poskytované obcou

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie o úhradách za služby poskytované Obcou Drienica (ďalej
len VZN) upravuje bližšie jednotlivé služby a úkony poskytované obcou, spôsob a výšku ich
úhrady.
2. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej úpravy – zákona NR SR č. 18/1996
Z. z. o cenách a sú záväzné pre orgány Obce Drienica a všetky fyzické a právnické osoby, ktoré
o tieto služby požiadajú.
Článok 2
Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na spoplatňovaný úkon, alebo
v záujme ktorej bol takýto úkon vykonaný.

Článok 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. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka (príloha č. 1), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto
VZN. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43a Občianskeho
zákonníka a zverejňuje sa na úradnej tabuli a web sídle Obce Drienica.

Článok 4
Splatnosť ceny
1. Cena je splatná týmito spôsobmi:
a) ak je presne určená sadzobníkom cien a poplatkov je splatná poskytnutím danej služby
alebo úkonu
b) ak je potrebné vykonať vyúčtovanie a výpočet skutočnej výšky ceny za dohodnutú službu,
cena je splatná po poskytnutí služby a výpočte presnej ceny za službu alebo úkon. V tomto
prípade je na základe dohody medzi žiadateľom a poskytovateľom zloženie zálohy za
poskytnutú službu alebo úkon.
2. Cena sa platí do pokladnice Obce Drienica v hotovosti, prípadne prevodom na účet obce vo
VÚB a.s. IBAN SK61 0200 0000 0000 2212 0572. O úhrade do pokladnice obce sa vystaví
platiteľovi doklad v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.

Článok 5
Zmluvné vzťahy
1. Za Obec Drienica je oprávneným zástupcom na uzatváranie zmlúv starosta obce.
2. Účastníci zmluvy sú povinní pri úprave zmluvných vzťahov odstrániť všetko, čo by mohlo
viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka). Zároveň nesmú zneužiť svoje postavenie na
miestnom trhu (§12 zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov).
3. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná
písomná zmluva. Pred poskytnutím služby postačuje ústna forma dohody o cene a jej úhrade.
4. V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná zmluva v súlade
s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa vo veci úhrad cien podľa Občianskeho
zákonníka zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce
a zamestnanci obce na základe písomného poverenia starostu obce.
4. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Drienici uznesením č...... na svojom
zasadnutí dňa.......
5. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Drienici.
6. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 17/2000.
7. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke a web sídle obce.

V Drienici 6.5.2020

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2020 o úhradách za služby a úkony poskytované Obcou Drienica
SADZOBNÍK CIEN
(návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Zb.
o cenách)
1. Prenájom kultúrneho domu
1.1. Diskotéky:
1.1.1. letné obdobie:
150,00 Eur
1.1.2. zimné obdobie:
200,00 Eur
1.2.Svadby:
Občan s trvalým pobytom v obci
1.2.1. letné obdobie
80,00 Eur
1.2.2. zimné obdobie
140,00 Eur
Ostatní:
1.2.3. letné obdobie
100,00 Eur
1.2.4. zimné obdobie
150,00 Eur
1.3.Ostatné – prenájom kultúrneho domu, zasadačky
Podnikateľský subjekt:
1.3.1. letné obdobie
15,00 Eur za hodinu (min. prenájom 3 hodiny)
1.3.2. zimné obdobie
25,00 Eur za hodinu (min. prenájom 3 hodiny)
Občania obce:
1.3.3. letné obdobie
5,00 Eur za hodinu
(min. prenájom 3 hodiny a upratanie priestorov zabezpečí nájomca)
1.3.4. letné obdobie
10,00 Eur za hodinu
(min. prenájom 3 hodiny a upratanie priestorov zabezpečí prenajímateľ )
1.3.5. zimné obdobie
10,00 Eur za hodinu
(min. prenájom 3 hodiny a upratanie priestorov zabezpečí nájomca)
1.3.6. zimné obdobie
15,00 Eur za hodinu
(min. prenájom 3 hodiny a upratanie priestorov zabezpečí prenajímateľ)
2. Vyhlásenie v obecnom rozhlase
2.1. Podnikateľská ponuka spojená s predajom 2,00 Eur – hlásenie 2x za sebou
-za vyhlásenie viacerých oznamov v nasledujúcich dňoch sa vypočíta cena ako
násobok ceny
2.2. Od poplatkov za vyhlasovanie v obecnom rozhlase sú oslobodené oznamy a relácie
zadávané spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci, MŠ, farský úrad
a ostatné nepodnikateľské oznamy a relácie.
3. Za krátkodobý (do 1 roka) nájom obecných pozemkov
3.1.zastavaná plocha
0,50 Eur/m² ročne
3.2.ostatná plocha
0,33 Eur/m² ročne
4. Za prenájom traktora s príslušenstvom
4.1. Hodina prenájmu
25,00 Eur
4.2. Každá ďalšia začatá polhodina 12,50 Eur
5. Kopírovacie služby a tlač dokumentov
a) Formát A4 ČB jednostranne
0,10 Eur
b) Formát A4 ČB obojstranne
0,20 Eur
c) Formát A3 ČB jednostranne
0,20 Eur
d) Formát A3 ČB obojstranne
0,40 Eur

