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Alžbeta Mátyásová
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo vo Svätej Márií, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo a
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
o úhradách za služby poskytované obcou Svätá Mária
č. 1/2020
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet VZN
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za služby poskytované obcou
Svätá Mária (ďalej len „VZN“) upravuje bližšie úhrady a poplatky za služby
poskytované obcou a vykonávané Obecným úradom vo Svätej Márii (ďalej len
„poplatok“).

§2
Pôsobnosť VZN
1.
Ustanovenia tohto nariadenia sú záväzné pre všetky právnické osoby a
fyzické osoby (ďalej len „všetky osoby“), ktoré využívajú služby poskytované obcou
Svätá Mária.
DRUHÁ ČASŤ
POSKYTNUTIE SLUŽBY
§3
Zmluva
1.
Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov
odstránilo všetko, čo by mohlo viesť ku vzniku rozporov (§ 43 Občianskeho
zákonníka).
2.
V prípade uzavretia písomnej zmluvy na služby poskytované obcou Svätá
Mária a vykonávané Obecným úradom vo Svätej Márií sa táto písomná zmluva
povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu. 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.

§4
Návrh na uzavretie zmluvy
1.
Obec Svätá Mária stanovuje sadzobník poplatkov, ktorý je uvedený v prílohe
tohto VZN. Tento sadzobník poplatkov je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade
s ust. § 43 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka vrátane podmienok
uvedených v sadzobníku poplatkov.
2.
Sadzobník poplatkov tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzný pre
všetky orgány obce, zamestnancov obce aj starostu obce. Starosta obce je oprávnený
v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou hodnotou rozhodnúť
v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.
§5
Cena
1.
V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť
uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby.
Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované
osobitnou právnou úpravou – najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
§6
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatku
1.
Poplatky určené v sadzobníku poplatkov pevnou sumou sa platia bez výzvy
a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu
konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním
vzniká zároveň poplatková povinnosť.
2.
Ak poplatok nie je možné určiť alebo vypočítať podľa ods. 1, zamestnanec
obecného úradu určí predpokladanú výšku poplatku a osoba povinná zaplatiť
poplatok (poplatník) zloží takto určenú sumu ako zálohu do pokladne obecného
úradu. Následne zamestnanec obecného úradu vykoná vyúčtovanie poplatku a na
úhradu poplatku použije zaplatenú zálohu. Ak suma poplatku prevyšuje založenú
zábezpeku, okamžite vyzve poplatníka na úhradu dlžnej sumy a v prípade, že
poplatok je nižší ako poskytnutá záloha, rozdiel bezodkladne vráti poplatníkovi.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§7
Príjem z poplatkov
1.
Príjmy zo zmluvných vzťahov a zo služieb poskytnutých obecným úradom za
úhradu, sú príjmom rozpočtu obce Svätá Mária.
2.
Sadzobník poplatkov určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli
v obci a na jej webovom sídle. Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do
tohto VZN a tiež do sadzobníka cien.
3.
Týmto VZN nie je dotknutá poplatková povinnosť podľa osobitných zákonov
– napr. zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 154/1994 Z.z.
o matrikách, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon).
Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným
4.
nariadením.
§8
Účinnosť
1.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
vo Svätej Márií dňa 11. 05. 2020 uznesením č. 14/2020
2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 06. 2020

VZN zverejnený: 12. 05. 2020
VZN zvesený: 27. 05. 2020

......................................................
Alžbeta Mátyásová
starostka obce Svätá Mária

Sadzobník poplatkov :
Obec Svätá Mária

Poradové
číslo

Názov poplatku

Výška v €

1.

Vyhotovovanie fotokópií formát A4 jednostranne

0,1

2.

Vyhotovovanie fotokópií formát A4 obojstranne

0,2

3.

Oznam v miestnom rozhlase

4

4.

Poplatok za užívanie domu smútku

20

5.

Prenájom kultúrneho domu – zábava (celá noc)

80

6.

Prenájom kultúrneho domu –
prednáška/schôdza

30

7.

Prenájom kultúrneho domu – predaj tovarov

15

Vo Svätej Márii, dňa 11. 05. 2020

......................................................
Alžbeta Mátyásová,
starostka obce Svätá Mária

