VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TRENČIANSKE STANKOVCE
č. 4/2013
O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou
Trenčianske Stankovce

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Trenčianske Stankovce (ďalej len zastupiteľstvo) v zmysle
§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a ustanovení Občianskeho zákonníka vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len VZN), ktorým upravuje jednotlivé služby a úkony poskytované
Obcou Trenčianske Stankovce a určuje spôsob a výšku úhrad za tieto úkony a služby
(sadzobník cien).
2. VZN sa nevzťahuje na úkony a služby spoplatňované podľa zák. NR SR č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3. Ceny za úkony a služby sú záväzné pre orgány Obce Trenčianske Stankovce, Obecný
úrad v Trenčianskych Stankovciach a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto
služby a úkony požiadajú, s výnimkou oslobodenia, uvedeného pri jednotlivých
položkách sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto VZN.

Článok II
Zmluvný vzťah
1. Obec Trenčianske Stankovce stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN a je jeho je neoddeliteľnou súčasťou.
2. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho
zákonníka.
3. Starostka obce sa splnomocňuje, aby v individuálnych prípadoch hodných zreteľa
(najmä v sociálnych prípadoch) rozhodla:
- o znížení ceny za poskytované služby a úkony do výšky 50% ceny podľa
sadzobníka

Článok III
Spôsob úhrady cien za úkony a služby
1. Cena za poskytovanú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím služby alebo
vykonaním úkonu.
2. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a) prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave
b) poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave
c) platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade

3.
Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať
náležitosti
podľa ustanovení Zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve.
Článok IV
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny cien za poskytované úkony a služby možno riešiť len formou schválenia
obecným zastupiteľstvom. Tieto zmeny je možné realizovať len po schválení obecným
zastupiteľstvom.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č. 1 Sadzobník cien.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Trenčianskych Stankovciach
dňa 9.9.2013 uznesením č. 61/2013
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2006.
V Trenčianskych Stankovciach, dňa 9.9.2013

Ing. Eva Beňovičová
starostka obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Trenčianske Stankovce : 23.8.2013
VZN zvesené z úradnej tabule v Obci Trenčianske Stankovce : 9.9.2013
VZN nadobúda účinnosť 25.9.2013

Príloha č. 1

SADZOBNÍK CIEN
za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Trenčianske Stankovce
Položka 1
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. v propagačnej skrinke, príp.
na dverách budovy OcÚ na 1 týždeň
(Vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty)
Položka 2
Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.
(Vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty)

1,– €

2,– €

Položka 3
Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované
podľa zák. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
1,70 €
Oslobodenie:
- potvrdenia, vydávané pre účely konaní na úseku soc. vecí
- štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
- neziskové a charitatívne organizácie
Položka 4
Za prvú smetnú nádobu 110 l (prisťahovanie do obce, skolaudovanie RD, ...)
10,- €
Za ďalšiu smetnú nádobu pri počte členov domácnosti 6 a viac
10,– €
Za ďalšiu smetnú nádobu pri počte členov domácnosti menej ako 6 (nadštandard)
nákupná cena
Vývoz ďalšej smetnej nádoby pri počte členov domácnosti menej
ako 6 (nadštandard)
34,– €/rod./rok
Výmena starej smetnej nádoby za novú
nákupná cena
Položka 5
Služby poskytované obecnou knižnicou
a) čitateľský poplatok
školopovinné deti
ostatní vrátane dôchodcov
b) poplatok za upomienku
c) poplatky za kopírovanie dokladov: formát A4 jednostranne
obojstranne
formát A3 jednostranne
obojstranne
Položka 6
Zapožičanie predajného stánku (obecného)
Zapožičanie záhradného setu (obecného)

0,50 €/rok
1,- €/rok
1,- €
0,10 €
0,15 €
0,15 €
0,20 €
7,– €/deň
3,- €/deň

