
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bajerovce  

č. 2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach na základe ustanovenia § 11, ods.4, písmeno g zákona 

SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vy d á v a  

toto Všeobecne záväzné nariadenie 

o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bajerovce 

Čl.1 

Úvodné ustanovenia  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou,  

spôsob a výšku úhradu za ne. 

2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom Bajerovce a starostom obce, ako 

výkonným orgánom obce. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR 

č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien. 

Čl. 2 

Predmet poplatku 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania vykonávané na základe žiadosti fyzickej alebo 

právnickej osoby, orgánmi obce a pracovníkmi obecného úradu. 

Čl. 3 

Zmluvný vzťah 

1. Obec Bajerovce stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

2. Starosta obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (najmä 

sociálnych) rozhodol o znížení ceny, prípadne odpustení celej ceny za poskytované úkony.  

Čl. 4 

Splatnosť ceny 

1. Cena za poskytovanú 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/ platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade. 

Doklad o úhrade za poskytovanú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti 

požadované osobitnou právnou úpravou. 



Čl.5 

Spoločné ustanovenia 

 1. Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú príjmami 

rozpočtu obce. 

2. Ak toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu použijú sa primerané 

ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona NRSR č. 18/1995 Z. z. o cenách a ich 

novelizácií. 

3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli Obce Bajerovce. 

Zároveň musí byť umožnené každému nahliadnuť do tohto VZN a sadzobníka cien. 

4. Každý prenajímateľ kultúrneho domu odovzdáva prenajaté priestory v pôvodnom stave 

ako prevzal podľa dohody. Akékoľvek zistené poškodenie hradí v plnom rozsahu.  

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Bajerovce na svojom 

zasadnutí dňa 28. 11. 2019 uznesením číslo 6/2019/7.7 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Bajerovciach. 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2020. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je príloha - sadzobník 

cien. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Sadzobník  cien (služieb) obce Bajerovce s účinnosťou 

od 1. 1. 2013. 

V Bajerovciach 2. 12. 2019 

 

                                                                      _________________________ 

                                                                        Michal Sekerák, starosta obce 

 

 

 

 

 

VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa: 2. 12. 2019 

 

 



Príloha VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Bajerovce č. 

2/2019 

SADZOBNÍK CIEN 

1. Kopírovacie služby a tlač dokumentov 

a) formát A4 jednostranný              0,20 € 

b) formát A4 obojstranný                0,30 € 

2. Skenovanie                                    0,20 € 

3. Vyhlásenie v obecnom rozhlase 

a) v pracovných dňoch                     2,00 €/relácia 

Vyhlásenie mimo pracovnej doby a cez víkend 100% príplatok. 

4. Prenájom nehnuteľných vecí  

A. POZEMKY 

a) využívanie na záhradku               0,05 €/m2 

b) ostatné pozemky                          0,10 €/m2 

c) pozemky, na ktorých sú postavené mobilné stavby  0,15 €/m2 

d) na podnikateľské účely                                 osobitnou zmluvou 

B. NEBYTOVÉ PRIESTORY – STAVBY 

Stavby vo vlastníctve obce budú prenajímané osobitnou zmluvou. 

5. Prenájom hnuteľných vecí 

a) stoly                                              0,50 €/ks 

b) stoličky                                         0,30 €/ks 

c) dvojkolesový rebrík                    10,00 €/ks 

d) prívesný vozík: - do 6 hod.                   6,00 € 

                              - od 6 hod. do 1 dňa   12,00 € 

                              - viac dní                      12,00 €/za každý ďalší deň 

Prenájom prívesného vozíka sa uskutoční na základe Zmluvy o prenájme prívesného vozíka. 

6. Poplatok za smetnú nádobu 

Pri zakúpení smetnej nádoby plechovej s objemom 110 l            15,00 € 

7. Prenájom sály kultúrneho domu 

a) usporiadanie pohostení (kar, krstiny, životné jubileá a pod.)  



    - mimo vykurovacieho obdobia                                         25,00 € 

    - vo vykurovacom období                                                  35,00 € 

b) usporiadanie plesov, svadieb, tanečných zábav 

    trvalo bývajúci občania: - mimo vykurovacieho obdobia               50,00 € 

- vo vykurovacom období        60,00 € 

    ostatní:                            - mimo vykurovacieho obdobia                 65,00 € 

- vo vykurovacom období        75,00 € 

c) usporiadanie rôznych spoločenských a kultúrnych vystúpení       10,00 €/hod. 

d) predajné akcie a prezentačné akcie                                                   30,00 €/deň 

V cene nájmu  sú v bodoch a, b, c, d započítané náklady na energie a nájomné. V poplatku za 

prenájom sály kultúrneho domu nie je zahrnuté upratovanie. Nájomca je povinný prenajaté 

priestory upratať. Ak nájomca odovzdá použité priestory neupratané poplatok sa zvyšuje 

u všetkých položiek o 25,00 €.  

Akcie organizované spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci sú od poplatku 

oslobodené.  

 

Tento sadzobník cien schválilo Obecné zastupiteľstvo v Bajerovciach dňa: 28. 11. 2019 

 

 

                                                                                                               ----------------------------------------- 

                                                                                                                 Michal Sekerák, starosta obce 


