Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov vydáva pre územie obce
Rohovce toto

všeobecne záväzné nariadenie
o úhradách za poskytované služby obcou Rohovce
č. 2/2008

§1
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované obcou
Rohovce a vykonávané Obecným úradom v Rohovciach.
2. Stanovené a určené ceny sú záväzné pre všetky orgány obce Rohovce a orgány Obecného
zastupiteľstva obce Rohovce.
3. Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.
4. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na
ocenenie tovaru na iné účely.
§2
Dohoda o cene
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 vnikne aj tým, že
kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim (§ 3 ods. 1 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
§3
Zmluvy
1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať na to, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo
všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
2.Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu ( § 12 zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
§4
Splatnosť ceny
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 zák. 431/2002. Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§7
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy za poskytnuté služby sú príjmy rozpočtu obce Rohovce.
2. Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zákon NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Obecné zastupiteľstvo môže zmeniť sadzobník cien formou dodatku na základe zmien
osobitných predpisov pre určovanie cien a trhových pomerov pre danú službu.
4. Sadzobník cien určený obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň musí
byť umožnené každému nahliadnuť do tohto všeobecne záväzného nariadenia obce a tiež do
sadzobníka cien.
5. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch – v prípadoch hodných osobitného
zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak. Nesmie však znížiť cenu o viac
ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom cien.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN o úhradách za poskytované služby obcou
ROHOVCE č. 1 / 97 zo dňa 27.02.1997.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
uznesením číslo 99 /2008 zo dňa 24.04.2008.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2008.

v Rohovciach, dňa 31. 3. 2008

Bc. Eugen Horváth v.r.
starosta obce

Vyvesené dňa: 25. 4.2008
Zvesené dňa:

12. 5.2008

Sadzobník cien platný od 01.05.2008
k Všeobecne záväznému nariadeniu o úhradách za poskytované služby obcou Rohovce
č. 2/2008
___________________________________________________________________________

1. Vysielanie v obecnom rozhlase

50,- Sk

Od poplatku sú oslobodené orgány všeobecnej štátnej správy, miestnej samosprávy, miestne
organizácie spoločenských organizácií, politických strán a hnutí pri oznámeniach vo
všeobecnom záujme.
2. Kopírovacie služby
•
•
•
•

A4 jednostranné
A4 dvojstranné
A3 jednostranné
A3 dvojstranné

2,- Sk
4,- Sk
4,- Sk
6,- Sk

3. Faxovanie
•
•

A4 jedna strana
A4 každá ďalšia strana

10,- Sk
5,- Sk

V Rohovciach dňa 31.03.2008

Bc. Eugen Horváth v.r.
starosta obce

