Obecné zastupiteľstvo v Stožku v súlade s ust. § 4 ods. 3 zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4
citovaného zákona v y d á v a tieto

Z Á S A D Y
o úhradách za služby poskytované obcou
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Stožok a vykonávané
Obecným úradom.
(2) Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce a orgány
obecného zastupiteľstva obce .
(3) 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. Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce a tiež
podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou vo vzťahu k majetku obce,
ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným v zriaďovateľských alebo
zakladateľských listinách. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe
a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto
zákona sa považuje aj tarifa (§ 2 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov).
(4) Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov –
najmä zo zák. č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zák.
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zák.
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

§2
Úvodné ustanovenia o zmluve
(1) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo
všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka).
(2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
(3) V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva za služby poskytované obcou a vykonávané
Obecným úradom sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu
( pozn. podľa §5a zák. č. 211/2000 Z. z. ). Táto písomná zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia, ak si účastníci zmluvného vzťahu nedohodli
účinnosť uzatvorenej zmluvy v neskoršom termíne od jej zverejnenia.

§3
Návrh na uzavretie zmluvy
(1) Obec stanovuje sadzobník cien – úhrad za služby, ktorý je uvedený v prílohe týchto
zásad. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl.
Obč. zákonníka.

1

(2) Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto zásad a je záväzný pre všetkých
zamestnancov obce aj orgány obce.

§4
Splatnosť ceny
(1) V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená
písomná zmluva. Postačuje
konkludentná dohoda s povereným zamestnancom obce
a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti
požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov .
(2) Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce, musí byť vždy
uzavretá písomná zmluva.
Nájomná zmluva, okrem ďalších náležitostí, musí obsahovať tiež aj:
- výšku nájomného,
- zmluvné pokuty v prípade neplnenia zmluvných povinností.
(3) Poskytnuté služby uvedené v prílohe č. 1 Sadzobníku cien týkajúce sa Položiek 1 až 7 sú
splatné vopred poverenému zamestnancovi obce do pokladne OcÚ, ktorý vystaví
príjmový pokladničný doklad. V prípade žiadosti poplatníka o úhradu bankovým
prevodom, bude pred poskytnutím služby obcou vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní.
V prípade, že faktúra nebude uhradená v danej lehote, bude sa postupovať podľa
príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník.
(4) Poskytnuté služby uvedené v prílohe č. 1 Sadzobníku cien týkajúce sa Položiek 8 až 10,
cenník Športovo-oddychového areálu, sú splatné po poskytnutí služby v hotovosti,
poverenému zamestnancovi obce, ktorý vystaví pokladničný doklad z registračnej
pokladne. Prenájom Športovo-oddychového areálu právnickými osobami na športové dni,
na základe dohody so starostom obce je splatný na základe vystavenej faktúry so
splatnosťou 14 dní, bankovým prevodom, resp. v hotovosti do pokladne OcÚ.
(5) Poskytnutá služba uvedené v prílohe č. 1 Sadzobníku cien týkajúca sa Položky 11, sa
uhrádza na základe výpočtového listu, podľa skutočne donesených obedov sociálne
odkázanému občanovi, po ukončení mesiaca so splatnosťou 14 dní.
(6) Poskytnuté služby uvedené v prílohe č. 1 Sadzobníku cien týkajúce sa Položky 12, vodné
a stočné je splatné na základe vyúčtovacej faktúry, vystavovanej polročne so splatnosťou
uvedenou na faktúre.

§5
Spoločné ustanovenia
(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov – úhrady za služby poskytované obcou sú príjmom
rozpočtu obce .
(2) Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
(3) Sadzobník úhrad za služby - cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli
v obci. Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do týchto zásad a tiež do
sadzobníka cien.
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§6
Záverečné ustanovenia
(1) Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Stožku, dňa 20.04.2016, č.
uznesenia 101/16.
(2) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Stožok.
(3) Týmto sa zrušujú sa Zásady o úhradách za poskytované služby obcou Stožok, zo dňa
14.11.2008.
(4) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2016

V Stožku, dňa 20.04.2016
Bc. Darina Petrincová
starostka obce
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Príloha č. 1
SADZOBNÍK CIEN
za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou STOŽOK
ceny sú uvedené v eurách

_____________________________________________
Položka 1
Vyhlásenie v obecnom rozhlase jedného oznamu
- Za jeden oznam FO a PO
- Za jeden oznam pre občanov Stožku (jubileá)
- Oznamy pre občanov Stožku (straty a nálezy)
- Oznamy – pohreby

3,30 €
1,65 €
bezplatne
bezplatne

Položka 2
Zverejnenie oznamu, ponuky, inzerátu v novinách obce, na stránke obce
– cena podľa dohody
Položka 3
Kopírovacie služby
- Jednostranné A4
- Obojstranné A4
- Jednostranné A3
- Obojstranné A3

0,08 €
0,10 €
0,20 €
0,40 €

Položka 4
Požičanie masky rozprávkovej postavy používanej na akciu Rozprávkový les:
-

1 kompletná maska

5,00 €

Položka 5
Požičanie zariadení
Tanier plytký
Tanier hlboký

0,02 €
0,02 €
4

Tanier dezertný
Lyžica
Vidlička
Nôž
Lyžička malá
Šálka na kávu
Pohár 2 dcl
Misa polievková
Misa dlhá
Krčah
Naberačka
Svietnik
Stôl
Stolička
Za stratu, rozbitie, poškodenie riadu
Kotlík 50 l

0,02 €
0,02 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,02 €
0,02 €
0,05 €
0,05 €
0,05 €
0,03 €
0,02 €
0,33 €
0,17 €
2- násobok nákupnej
3,00 €

Položka 6
Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory (sála KD,
zasadacie miestnosti a pod.) za účelom jednorazového použitia sa
stanovuje na jednu akciu a jeden deň
17,00 €
Vzťahuje sa len občanov obce za účelom oslavy ich životného
jubilea a pod.
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodení: zamestnanci obecného úradu, poslanci OZ. Oslobodenie sa týka
len podujatí, ktoré sú spojené s oslavou ich životného jubilea a pod. Oslobodenie je
podmienené žiadosťou a súhlasom starostu obce.

Položka 7
Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory (sála KD,
zasadacie miestnosti a pod.) za účelom jednorazového použitia sa
stanovuje na jednu akciu a jeden deň
33,00 €
Vzťahuje sa na podnikateľské subjekty so sídlom a pôsobením
mimo územia obce.
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Položka 8
Prenájom multifunkčného a plážového ihriska ŠOA Stožok, Stožok
č. 345
-

Kolektívne športy:
Kolektívne športy (deti, študenti):
Tenis:
Tenis (deti, študenti):
Osvetlenie ihriska:
Permanentka –tenis (25 vstupov/2h):
Prenájom mult. ihriska na celý deň:
Šatňa + sprcha:

0,80 €/1 hodina/1 osoba
3,30 €/ 1 hodina
1,50 €/1 hodina /1 osoba
2,00 €/ 1 hodina
2,50 €/ 1 hodina
50,00 €/ 1 osoba
50,00 €/ ihrisko
5,00 €/ 1 partia

Lanové centrum ŠOA Stožok
-

Dospelí / Stožok:
Dospelí / cudzí:
Deti / Stožok:
Deti / cudzí:
Lezecká stena / dospelí:
Lezecká stena / deti:
Viac vstupov / dospelí:
Viac vstupov / deti:

6,00 € / 1 hodina
7,00 € / 1 hodina
2,00 € / 1 hodina
3,00 € / 1 hodina
5,00 € / 1 hodina
3,00 € / 1 hodina
10,00 €
6,00 €

Položka 9
Bowling v ŠOA Stožok,
- Domáci:
- Silná prevádzka 18.00-22.00 hod.
- Slabá prevádzka 14.00-18.00 hod.

8,00 €/ 1 hodina
6,50 € / 1 hodina

- Cudzí:
- Silná prevádzka 18.00-22.00 hod.
- Slabá prevádzka 14.00-18.00 hod.

10,00 €/ 1 hodina
8,00 € / 1 hodina

- Permanentka bowling (15 vstupov/1 hod.)

100,00 €

Položka 10
- Sadzba nájomného za prenajatie prekrytého altánku ŠOA,
opekanie, varenie guľášu a pod. stretnutia:
6

1 deň / jednorazovo

10,00 €

Vzťahuje sa na občanov s trvalým pobytom v obci Stožok. (podmienkou
je priniesť si drevo a kotlík, náradie na opekanie a pod.)
- Sadzba nájomného za prenajatie prekrytého altánku ŠOA,
opekanie, varenie guľášu a pod. stretnutia:
1 deň / jednorazovo

30,00 €

Vzťahuje sa na záujemcov, ktorí nemajú v obci Stožok trvalý pobyt.
(podmienkou je priniesť si drevo a kotlík, náradie na opekanie a pod.)
Sadzba nájomného za prenajatie celého ŠOA Stožok, spoločnosťami na
športové dni a pod. – cena podľa dohody so starostom obce, cena
prenájmu jednotlivých objektov:
-

Multifunkčné ihrisko
Plážové ihrisko
Bowling
Lanové centrum
Altánok
Futbalové ihrisko

50,00 € / 1 deň
50,00 € / 1 deň
50,00 € / 1 deň
15,00 € / 1 hodina
50,00 € / 1 deň
50,00 € / 1 deň

Zodpovednosť za dodržiavanie Prevádzkového poriadku na využívanie
športového zariadenia na Športovo-oddychovom areáli v obci preberá osoba, (ktorá
podujatie nahlási, resp. uhradí poplatok). Od tejto osoby bude obec v prípade
poškodenia majetku, nedodržania nočného kľudu a pod. vymáhať náhradu škody.

Položka 11
Poplatok za donášku obeda do domácnosti ŤZP občana (jednorázovo)
Poplatok uhrádza za službu občan, ktorý nie je klientom opatrovateľskej
služby v obci.
0,40 €
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Položka 12
Platba za vodné a stočné na základe obchodnej zmluvy o dodávke vody verejným
vodovodom a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Vodné pre fyzickú osobu
Vodné pre právnickú osobu
Stočné pre fyzickú osobu
Stočné pre právnickú osobu

0,50 €/ 1 m3
0,80 € / 1 m3
0,50 € / 1 m3
0,80 € / 1 m3

Bc. Darina Petrincová
starostka obce
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