Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 20.11.2007
Návrh VZN prerokovaný a VZN prijaté obecným zastupiteľstvom Obce Rudník dňa: 07.12.2007
VZN vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 10.12.2007
VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.január 2008
Obec Rudník v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE RUDNÍK číslo 6/2007
o úhradách za služby poskytované obcou
Obecné zastupiteľstvo Obce Rudník v súlade s §11 ods. 4 písm. g, zákona SNP č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení /ďalej len „nariadenie“/.
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto nariadenie upravuje podmienky úhrad fyzickými a právnickými osobami za služby
poskytované Obcou Rudník /ďalej len „obec“/.
2. Stanovenie a určenie úhrady /ceny/ je v súlade s platnou úpravou tvorby cien najmä so
zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Cenou sa rozumie - peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služby obcou a uhradená
občanom pred vykonaním úkonu alebo po vykonaní úkonu, v súvislosti na druhu poskytnutej
služby.
Čl. 2
Dojednávanie ceny
1. Cena sa určuje dohodou o jej výške alebo spôsobe akým sa cena vytvorí. Súčasťou ceny
môže byť úplná alebo čiastočná úhrada nákladov na vykonanie služby.
2. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN. Tento
sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka
a zverejňuje sa na tabuli obecného úradu.
3. Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny rozmedzím sadzby v individuálnom
prípade dojednať cenu na hornej alebo dolnej hranici sadzby. O určení takejto sadzby sa
vyhotovuje písomný záznam podpísaný starostom obce.

Čl. 3
Splatnosť ceny
Cena je splatná pred poskytnutím služby len v prípadoch osobitného zreteľa je možné
zaplatiť cenu služby v splátkach v závislosti na majetkových pomeroch osoby na základe
písomného rozhodnutia starostu obce.
1.V prípadoch jednorazového poskytnutia služby, pevne stanovenej ceny a úhrade 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.
2.Cena sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti, prípadne u fyzických osôb
a u právnických osôb – podnikateľov prevodom z účtu na účet obce pred poskytnutím
služby. O úhrade do pokladnice obecného úradu sa vystaví platiteľovi doklad v súlade so
zákonom o účtovníctve.
3.V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná zmluva
v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka.
Čl.4
Sadzobník úhrad /cien/
/návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Zb.
o cenách/
1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase

2. Kopírovacie služby

1 relácia počas pracovnej doby
po pracovnej dobe a cez víkend

100,00 Sk
200,00 Sk

relácia jubilantom počas pracovných dní
relácia jubilantom cez víkend

100,00 Sk
200,00 Sk

relácia typu podnikateľskej ponuky
/počas pracovnej doby /
po prac. dobe, sobota, nedeľa

100,00 Sk
300,00 Sk

formát A4 jednostranne
A4 obojstranne

3,00 Sk
5,00 Sk

do 3 kópií zdarma
3. Poplatok za vyhotovenie súkromných žiadostí
1 strana 50,00 Sk

4. Poplatok za prípojku k obecnému vodovodu:
1.000,00 Sk fyzická osoba
2.000,00 Sk fyzická, právnická osoba, ktorá podniká

5 . Poplatok za výboru a odber vody z obecného vodovodu pre AgroMold a.s. hospodársky
dvor Rudník
Cena 20,00 Sk / m3
6. Poplatok za zabezpečenie opráv a údržby vodovodu:
- Fyzická osoba 500,00 Sk / l kalendárny rok
- Majiteľ nehnuteľnosti, ktorý má prípojku
k obecnému vodovodu 500,00 Sk/ kalendárny rok
- FO alebo PO podnikajúca za každého zamestnanca
500,00 Sk/ kalendárny rok
7. Cintorínsky poplatok - výška poplatku je 500,00 Sk za 1 hrobové miesto na dobu 10
rokov, poplatok za detský hrob je 200,00 Sk na dobu 10 rokov.

8. Prenájom:
a) sály kultúrneho domu

svadby
1.000,00 Sk /deň
zábavy, diskotéky 1.000,00 Sk/ deň
prehliadky tovarov 500,00 Sk/ deň
kar
500,00 Sk/ deň

b) stoličky
c) stôl

5,00 Sk/ deň
10,00 Sk/deň
Čl.. 5
Účinnosť

Toto nariadenia nadobúda účinnost 01. januára 2008.

Vladimír KIŠDUČÁK
starosta obce

