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Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Nováčany  dňa: 30.11.2022 

Návrh VZN prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom obce Nováčany  dňa: 16.12.2022 

uznesenie číslo 12/12/2022. 

VZN vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli obce Nováčany  dňa: 17.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2023     

 

Všeobecne záväzné nariadenie   

 č. 3/2022 

o úhradách za služby poskytované obcou Nováčany 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nováčany v súlade s §11 ods. 4 písm. g, zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení /ďalej len „nariadenie“/. 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1. Toto nariadenie  upravuje  podmienky úhrad fyzickými a právnickými osobami za 

služby poskytované obcou Nováčany   

2. Stanovenie  a určenie  úhrady /poplatku/ je v súlade  s platnou  úpravou   tvorby cien na 

základe zákona  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 s 

druhom  poskytnutej služby. 

 

Článok 2 

Dojednávanie  ceny 
 

Návrh ceny  vychádza  zo sadzobníka, ktorý je  neoddeliteľnou  súčasťou tohto  VZN. 

 

Článok 3 

Splatnosť   ceny 

 

Cena  sa  platí  do pokladnice  obecného    úradu   v hotovosti, prípadne u fyzických  osôb 

a u právnických  osôb  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. 

 

Článok 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    
- relácia  počas pracovnej doby      (oznam, blahoželanie)                   5,00 €                         
- po pracovnej dobe a cez víkend    (oznam, blahoželanie)                10,00 €          
- relácia pre podnikateľov  - oznam – iba počas pracovnej doby       10,00 €          
- smútočný oznam občanov obce                                                         zdarma 
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Od poplatku za vyhlasovanie v obecnom rozhlase sú oslobodené smútočné oznamy a relácie 

zadávané spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci, MŠ, polícia, farský úrad                    

a ostatné štátne zložky.     
         

2. Kopírovacie  služby  
    -  formát A4  jednostranne                        0,10 €     

    -  formát A4 obojstranne                           0,15 €                                        
    -  formát A3 jednostranne                         0,15 € 
    -  formát A3 obojstranne                           0,20 € 

  

3. Požičiavanie obecného majetku: 
    - stoly jedálenské (rozkladacie)                 5,00 €    ks /deň              
    - stoly reštauračné                                      3,00 €    ks /deň               
    - stoličky čalúnené                                     1,00 €    ks /deň               

    - stoličky nečalúnené                                 0,50 €    ks /deň               

    - pivné lavice (1 sada = stôl + 2 lavice)     5,00 €  sada/deň               

    - kosenie porastov                                      0,05 € za m2 za porast do výšky   30 cm       
       0,07 € za m2 za porast do výšky   50 cm       
       0,10 € za m2 za porast do výšky 100 cm       
  Za porast vyšší ako 1 meter obec služby neposkytuje. 

 

  - drvenie konárov  (malý drvič)                    4,00 € za 1 hodinu prevádzky                        
       

4. Prenájom 
    a) zasadačka obecného úradu na komerčné účely 
        Počas vykurovacieho obdobia     za 1 hod.                              30,00 €                       

        Bez vykurovania                                                                      15,00 €                       

 

    b) sála kultúrneho domu 
        -  na kar (domáci)                                                                 bez poplatku 

        -  na predajné akcie  bez vykurovania           za deň                 30,00 €                       
        -  na predajné akcie s vykurovaním               za deň                 50,00 €                      
        -  sála + kuchyňa KD (svadby, diskotéky, zábavy, oslavy):      
                                    - domáci bez vykurovania   za deň                50,00 €                      

                                    - domáci s vykurovaním      za deň              100,00 €                   
                                    - cudzí bez vykurovania       za deň              100,00 €                   
                                    - cudzí s vykurovaním          za deň              200,00 €                   

     V cene nie sú započítané náklady na elektrickú energiu a vodné a stočné 
 

 c) izba ľudových tradícií na prízemí KD 
       - rodinné oslavy, iba domáci, kapacita do 30 osôb, za deň         100,00 €                   

     V cene nie sú započítané náklady na elektrickú energiu a vodné a stočné 

 

 

 d)  budova č. 85 

      - Počas vykurovacieho obdobia                       za deň                    50,00 €                       

      - Bez vykurovania                                            za deň                    30,00 €                       

     V cene nie sú započítané náklady na elektrickú energiu a vodné a stočné  
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5.  Poplatky za taniere, príbory, šálky a obrusy: 

     Poplatok za 1 obrus                                                                       0,50 €                     
     Poplatok za taniere, poháre, príbory, šálky   do   30 ks               10,00 €                       
                                                                            do   50 ks               20,00 €                      

                                                                            do 100 ks               30,00 €                      

 

     Použité obrusy sa vracajú  čisté (z čistiarne alebo vypraté a vyžehlené) 
     V prípade, že počas akcie dôjde k rozbitiu riadu, prípadne k strate, tento sa uhrádza  

      v nákupnej cene. 

 

     Akcie organizované obcou sú bez poplatku. 
                                                          

6.  Za administratívne úkony: 
  -  za napísanie žiadosti, za každú napísanú stranu                 2,00 €                                      
  -  za vyhotovenie a vytlačenie prílohy k žiadosti                   1,00 €/1 strana                 

  -  za vydanie potvrdení na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované 
      podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch NR SR   

      č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch: 

 pre fyzické osoby                                                                         3,00 €        
 pre právnické alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie     5,00 €         

 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za služby poskytovaných 

obcou Nováčany sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Nováčany  č.3/2019 o úhradách 

za služby poskytované obcou Nováčany. 

 

 

 

V Nováčanoch, 17.12.2022                                                                        

                                                                 

 

 

      Ing. Ján Štrbík 
      starosta obce 

 


