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Obecné zastupiteľstvo Abrahámovce 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 o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ABRAHÁMOVCE
č. 1/2015
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Abrahámovce a za prenájom priestorov, budov a zariadení .
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ,,VZN“ ) upravuje jednotlivé služby a úkony
vykonávané obcou Abrahámovce ( ďalej len ,,obec“ ), spôsob a výšku úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Abrahámovciach ( ďalej len ,,OcÚ“ ) a starostom
obce, ako výkonným orgánom obce.
3. VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
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 , OcÚ a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré
o tieto služby a úkony a prenájom požiadajú, s výnimkou oslobodenia uvedeného pri jednotlivých
položkách sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto VZN.
5. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na prenájom, spoplatňovaný úkon,
alebo v záujme ktorej bol prenájom resp. takýto úkon vykonaný.
6. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na prenájom, vykonanie služby alebo
úkonu obcou.

§2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene je dohoda 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 prenájom, poskytovanie služieb a úkonov obce.

§3
Zmluvný vzťah
1. Obec stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto
VZN.
2. Sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust.§ 43 Občianskeho.zákonníka.
3. Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny rozhodnúť v individuálnych prípadoch hodných
zreteľa ( najmä sociálnych prípadoch ) aj inak o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.
4. V prípade jednorazového poskytovania služieb zo strany obce sa neuzatvára písomná zmluva.

§4
Splatnosť ceny
1. Cena za prenájom, poskytovanú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím prenájmu, služby
alebo vykonaním úkonu, ak v tomto VZN nie je uvedené inak.
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 OcÚ
3. Doklad o úhrade za poskytovanú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších zmien a doplnkov.

§5
Spoločné ustanovenie
1. .Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto VZN sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak toto VZN neobsahuje bližšiu úpravu , použijú sa primerané ustanovenia Občianskeho zákonníka
a zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň musí byť
umožnené každému nahliadnuť do tohto VZN a tiež do sadzobníka cien.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Abrahámovciach dňa 26.02.2015.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Abrahámovce.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.03.2015.

V Abrahámovciach 26..02.2015

MVDr. Ján Novotný
starosta obce

Sadzobník cien za poskytované služby a úkony vykonané obcou
Abrahámovce
SADZOBNÍK POPLATKOV
1/ Potvrdenie o trvalom pobyte.......................................................................................... 3,00 €
2/ Poplatok za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v.z.n.p.
1/ Fyzické osoby.................................................................................................................1,50 €
2/ Právnické osoby..............................................................................................................3,50 €
3/ Poplatok za overenie jedného podpisu, fotokópie jednej strany listiny..........................1,50 €
4/ Vydanie osvedčenia SHR ..............................................................................................6,50 €
5/ Zmena údajov SHR ..................................................................................................... 1,50 €
6/ Schválenie predajnej doby v obchodných prevádzkach..................................................1,66 €
7/ Súhlas k žiadosti o zmenu predajnej doby v obchodných prevádzkach..........................1,66 €
8/ Rozhodnutie o umiestnení prevádzky v obci...................................................................3,00 €
9/ Rozhodnutie o vydaní povolenia na umiestnenie informačného reklamného, alebo
propagačného zariadenia................................................................................................10, 00 €

OSLOBODENIE:
Od poplatku podľa bodu 2 sú oslobodené potvrdenia za účasť a usporiadanie pohrebu v obci
Abrahámovce, potvrdenia vydávané na účely posudzovania príjmov pre poskytovanie dávky v hmotnej
núdzi a potvrdenia vydávané k dedičskému konaniu.
9/ Vyhotovenie fotokópie A4 a/ jednostranne ………………….…………………….……0,07 €
b/ obojstranne .................................................................... 0,10 €
A3 a/ jednostranne ……………………………………...…… 0,13 €
b/ obojstranne ..................................................................... 0,17 €
10/ Poplatok za poskytnutie priestorov:
KSB
Svadba - domáci
Nájom, riad........................................................................................................ 30,00 €
+ spotreba elektrickej energie - kuchyňa samostatne
Svadba – cudzí
Nájom, riad........................................................................................................ 50,00 €
+ spotreba elektrickej energie - kuchyňa samostatne
Kar - domáci
Nájom, riad...................................................................................................... 10,00 €
+ spotreba elektrickej energie - kuchyňa samostatne
Kar – cudzí
Nájom, riad......................................................................................................
+ spotreba elektrickej energie - kuchyňa samostatne

20,00 €

Sála za účelom usporiadania predajnej, alebo predvádzacej akcie
1/ do 5 hodín .................................................................................................................. 20,00 €
2/ nad 5 hodín ................................................................................................................ 40,00 €

Tanečná zábava, ples – nájom...............................................................................................30,00 €
+ spotreba elektrickej energie - kuchyňa samostatne
Rodinné a súkromné akcie
1/ domáci......................................................................................10,00 €
2/ cudzí..........................................................................................20,00 €
+ spotreba elektrickej energie - kuchyňa samostatne
Energie budú účtované podľa spotrebovaného množstva a aktuálnej trhovej ceny.
Upratovanie KSB a kuchyne.na náklady užívateľa.................................................. 0,00 €
Upratovanie na náklady obce.................................................................................. 20,00 €
Zapožičanie inventáru mimo použitia kultúrneho domu na 1 deň pre domácich.................... 0,00 €
Zapožičanie inventáru mimo použitia kultúrneho domu na 1 deň pre cudzích
a/ stôl.........................................................................................................................................1,00 €
b/ stolička..................................................................................................................................0,50 €
Nevrátenie – poškodenie domáci aj cudzí.......................................plná úhrada ceny nového nábytku
Zapožičanie inventáru kuchyne mimo použitia kultúrneho domu na 1 deň pre domácich....... 0,00 €
Zapožičanie inventáru kuchyne mimo použitia kultúrneho domu na 1 deň pre cudzích
Tanier hlboký, plytký..................................................................................................0,10 € / kus
Príbor - lyžica, vidlička, nôž...................................................................................... 0,10 €
Poháre – 2 dcl..............................................................................................................0,05 € / kus
Poháre prípitkové........................................................................................................0,10 € / kus
Nevrátenie – poškodenie domáci aj cudzí.......................................................................1, 00 € / kus
ZĽAVY:
Zamestnanci obecného úradu a poslanci obecného zastupiteľstva majú nárok na 50% zľavu z
nájmu v uvedených priestoroch a invetáru.
11/ Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase:
a/ v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod ....................................................................... 2,50 €
b/ v ostatnom čase a v dňoch pracovného voľna a pokoja .................................................. 5,00 €
OSLOBODENIE:
Od poplatku je oslobodené vyhlásenie oznámenia o podujatí , ktoré organizujú neziskové organizácie
na území obce.
12/ Dom nádeje – poplatok domáci..................................................................................................10,00 €
poplatok cudzí.....................................................................................................20,00 €
+ spotreba elektrickej energie samostatne
upratovanie na náklady organizátora pohrebu.......................... ......................00,00 €
upratovanie na náklady obce.............................................................................20,00 €

13/Cintorínske poplatky:
nájomné za hrobové miesto:
- pre občanov s trvalým pobytom v obci Abrahámovce, pre rodákov, ktorí pochádzali z obce a pre
občanov ktorí majú určitú spätosť s obcou (niekdajší trvalý pobyt, priamy príbuzný)
...................................................................................................................................................0,0 €

- pre cudzích, ktorí neboli osobami s trvalým pobytom v obci Abrahámovce a neboli rodákmi z obce
a/ jednohrob...........................................................................................................................30,00 € / 10 rokov
b/ dvojhrob.............................................................................................................................50,00 € / 10 rokov
c/ trojhrob...............................................................................................................................70,00 € /10 rokov
14/ Vypožičanie hnuteľných vecí
miešačky – .............................................................................................................................7,00 €
kosenie krovinorezom pracovníkom obecného úradu ..........................................................5,00 € / 1 hod.
rebrík vysúvací..........................................................................................................................2,50 € / deň

MVDr. Ján Novotný
starosta obce

