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Úradná pečiatka s erbom obce

za obec:

Obecné zastupiteľstvo v Ložíne na základe ust. § 4 ods. 3 písm. e), f), g) a i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 3 písm. g) cit.
zákona v y d á v a toto

Všeobecne

záväzné nariadenie
3/2020
o úhradách za poskytované služby obcou Ložín
Úvodné ustanovenia
§1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované obcou Ložín a
vykonávané Obecným úradom v Ložíne.
2. Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách a ostatných osobitných predpisov.
3. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služby obcou Ložín a uhradená
fyzickou alebo právnickou osobou pred vykonaním alebo po vykonaní dohodnutej služby.

Predmet poplatku, dohoda o cene
§2
1. Predmetom poplatkov sú úkony, služby a konania vykonávané na základe žiadosti fyzickej alebo
právnickej osoby, orgánmi obce a pracovníkmi obecného úradu.
2. Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s
podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým, že kupujúci
zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách.
3. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo z časti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk v
zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Zmluvy
§3
1. Účastníci zmluvy sú povinný dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko čo by
mohlo viesť k vzniku rozporov v zmysle § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu v zmysle § 12 zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách.

Návrh na uzavretie zmluvy
§4
1. Obec Ložín stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto Všeobecne záväzného
nariadenia.
2. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia a je záväzný pre
všetkých pracovníkov obce aj starostu obce.
3. Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou hodnotou
rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.

Splatnosť ceny
§5
1. V prípadoch jednorázového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná písomná
zmluva.
2. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou
úpravou – najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
3. Poplatky je možné uhradiť:
a) v hotovosti do pokladne obce,
b) bezhotovostne poštovou poukážkou alebo platobným príkazom na účet obce Prima Banka a.s
č. 4295671001/560

Spoločné ustanovenia
§6
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Ložín.
2. Ak toto všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa zákon č. 40/ 1964
Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.
3. Sadzobník cien za poskytované služby obcou Ložín musí byť zverejnený na webovom sídle obce.
4. Zároveň musí byť umožnené každému občanovi nahliadnuť do tohto Všeobecne záväzného
nariadenia a tiež do sadzobníka cien za poskytované služby.
5.Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch – v prípadoch hodných osobitného zreteľa
( najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak.
6. Nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej v sadzobníkom cien.
7. Každý prenajímateľ kultúrneho domu odovzdáva prenajaté priestory v pôvodnom stave ako prevzal
podľa dohody. Akékoľvek zistené poškodenie hradí v plnom rozsahu.

Záverečné ustanovenia
§7
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Ložíne dňa
19.12.2020.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Ložíne
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 04.01.2021.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší DODATOK č.4/2019.

V Ložíne, dňa 21.12.2020

Mgr. Monika Pastírová
starostka obce

1. Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu o úhradách za poskytované služby
obcou Ložín

Sadzobník cien

A. Kultúrny dom
1. Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania svadby, alebo iných väčších
osláv: - 200 eur / deň pre občanov obce,
2. Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania svadby, alebo iných väčších
osláv: - 230 eur / deň pre cudzích,
3. Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania osláv, jubilea, posedenia:
- 50 eur / deň pre občanov obce,
4. Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania osláv, jubilea, posedenia:
- 80 eur / deň pre cudzích,
5. Poplatok za užívanie kultúrneho domu za účelom usporiadania pohrebného posedenia:
- 10 eur / deň
6. Poplatok za usporiadanie reklamných, predajných akcií v kultúrnom dome:
- 7 eur / hod.
B. Užívanie Domu smútku
1. Poplatok za užívanie Domu smútku - 20 eur.
- Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 5 €.
C. Cintorínsky poplatok
1. Cintorínsky poplatok je 3,0 eur / rok / na domácnosť.
a) Poplatok platia aj pozostalí, ktorí majú pochovaných svojich blízkych na obecnom
cintoríne, ale nemajú trvalé bydlisko v Ložíne.
b) Od poplatku sú oslobodení občania s trvalým pobytom v obci, ktorí na miestnom
cintoríne nemajú pochovaného žiadneho príbuzného.
D. Poplatok za užívanie miešačky
1. Poplatok za užívanie obecnej malej miešačky 5,00 eura / deň, 10,00 eur /deň za veľkú
miešačku pre občanov s trvalým pobytom na území obce Ložín. Občan si miešačku
požičiava na základe zmluvy o výpožičke so zálohou 50€. Po vrátení miešačky a po splnení
podmienok v zmluve sa záloha občanovi vracia.
2.

Pre cudzích sa miešačka nepožičiava.

E. Poplatok za kosenie
1. Poplatok za kosenie pre súkromné osoby pracovníkmi MOS obecného úradu bubnovou
kosačkou je 5 € / 100 m².
2. Kosenie pricestných rigol občanom nad 65. rokov, ktorí žijú v obci sami, bez rodinných
príslušníkov kosenie bez poplatku.
3. Kosenie strunovými kosačkami občanom obce nad 65. rokov, ktorí žijú v obci sami, bez
rodinných príslušníkov za poplatok 5,- Eur/ hodina práce + cena spotrebovaného benzínu
a spotrebného materiálu ( struna a olej).
F. Poplatky za kopírovanie dokumentov
1. Poplatok za kopírovanie dokumentov na obecnom úrade vo výške 0,10 eura za jednostrannú
kópiu pre cudzích občanov, pre občanov obce Ložín zdarma.
G.Poplatky za žiaka v MŠ
1. Poplatok za žiaka v Materskej škole Ložín - 7,00 eur / mesiac.

H. Poplatky za drvenie
1. Poplatok za drvenie pre súkromné osoby pracovníkmi obecného úradu v cene 5,- eur za
hodinu práce.

I. Poplatok za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase
1. Poplatok za vyhlásenie jednej relácie v obecnom rozhlase – 2,00 eura ( oznamy, životné
jubileá,)
Od poplatku sú oslobodené občianske združenia a neziskové organizácie vykonávajúce
svoju činnosť v obci Ložín.
2. Poplatok za vyhlásenie jednej relácie v obecnom rozhlase s vyhlásením o predajných
miestach
( OcÚ, COOP Jednota a pri kostole, parkovisko pri Dome smútku) – 7,00 eur.
J. Poplatok za požičanie traktorovej vlečky
1. Poplatok za požičanie traktorovej vlečky je 10€/ vývoz – vlečka bude zapožičaná
poplatnikovi na nevyhnutný čas. Každý ďalší začatý deň pristavenie vlečky- poplatok 10 €.

