
 

                   
        Obec BELUJ, Beluj 43, 969 01 Beluj 

  
 

 

 

NÁVRH 

   

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

č.   2/ 2021  

o  podmienkach určovania  a vyberenia poplatkov za služby v obci  BELUJ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beluji na základe   §11 ods 4 písmena  g) zákona   SNR č. 369/1990  

o obecnom zriadení  v ďalšom znení a doplnení, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie 

obce o podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby v obci Beluj. 

 
 § 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 

poplatkov za služby v obci Beluj. 

2. Správu poplatkov za služby v obci vykonáva  Obecný úrad v Beluji.  

3. Stanovené a určené ceny sa odvíjajú od platnej úpravy  a najmä zákonu  NR SR č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších  predpisov. 

 

 

Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na 

ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa (§2 zák. NR 

SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení a doplnení). 

 

 § 2 

DOHODA O CENE 

 

1. Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena 

vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje.   (§3 ods.1 zákona 

NR SR 18/1996 Z.z. o cenách). 

 

2. Súčasťou ceny možu byť úplné alebo čiastočné náklady na obstaranie, 

spracovanie,  a zisk ( §3 ods.3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách). 

 

3. Obec Beluj stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto všeobecne 

záväzného nariadenia. 

 

4.  Starosta obce môže  v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou 

hodnotou rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene.  

 

 



§ 3 

ZMLUVY 

 

1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo 

všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§43 Obč.zákoníka). 

2. Účastníci zmluvy nesmú zneužiť svoje postavenie. 

 

§ 4 

SPLATNOSŤ  CENY 

 

1.  V prípade jednorázového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť      

      uzavretá písomná zmluva. 

2. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované 

osobitnou úpravou najmä zákonom č. 431/2002 Z. z.  o učtovníctve v ďalšom znení 

a doplnení. 

3. Pokiaľ ide o dlhodobý nájom nehnuteľností, musí byť uzavretá písomná zmluva. 

4. Zmluvné prevody majetku a predaj majetku obce Beluj je určený osobitnou právnou 

úpravou zák.č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení a doplnení neskorších predpisov. 

 

§ 5 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 
 

1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Beluj. 

2. Postupuje sa podľa Občianskeho zákoníka a zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách  

v ďalšom znení a doplnení. 

3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci, zároveň 

musí byť umožnené každému nahliadnúť do tohto všeobecne záväzného nariadenia a 

tiež sadzobníka cien. 

4. Starosta obce  v individuálnych prípadoch – v prípadoch hodného zreteľa ( sociálne 

pomery....) môže rozhodnúť inak, nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu polovicu 

z návrhu ceny určeného sadzobníkom cien. 

5. Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo 

v Beluji. 

6.  Obecné zastupiteľstvo obce Beluj zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Beluj 

č. 3/2018 z 22. 06. 2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatkov za prenájom 

obecného majetku v obci Beluj. 

7. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

uznesením č. ………… zo dňa ………………..   s  platnosťou  od  ……………….  

 

 
 

 

              Mgr. Monika Zlesíková 

            starostka obce 

 

 

 

 

 

Tneto návrh všeobecne záväzné nariadenie bol :  zverejnený dňa 11. 11. 2021  

                                               zvesený dňa  



                                                                                                               Príloha č. 1 

 

SADZOBNÍK    CIEN 
( návrh ceny podľa §43 Občianskeho zákoníka a zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách 

v znení a doplnení )      

 

 

Sadzobník cien za obce Beluj  za prenájom obecného majetku: platný od 1. 1. 2022 

 

Služba cena 

Za vyhlásenie v miestnom rozhlase 2,- € 

Vyhlásenie v MR pri úmrtí občana 0,- € 

Prenájom  sály kultúrneho domu  

Do 12 hodín  20,- € 

Nad 12 hodín 30,- € 

Vo vykurovacom období bude účtovaný poplatok 

za spotrebu elektrickej energie na akumulačných 

peciach  

 

 

0,30/kWh 

Za prenájom zasadačky 20 € / deň 

Za dom smútku 10,- € 

Kopírovanie, tlač dokumentov A4 ČB 0,10 € /strana 

Kopírovanie, tlač dokumentov A4 farebne 0,20 € / strana 

Tlač obrázok A4 ČB 0,50 € / strana 

Tlač obrázok A4 farebne 0,80 € / strana 

Skenovanie dokumentov a poslanie e-mailom 0,10 € / strana 

Prenájom obecného majetku  

Stoličky                                 0,20 € /ks/deň 

Stoly 0,40 € /ks/deň 

Záhradný prístrešok - stan 15 €/týždeň 

Rebrík 5,- €/deň 

Miešačka 10,- €/deň 

Kosačka s pohonom (so zamestnancom obecného 

úradu) 

5,- €/hodina + hodinová mzda 

pracovníka 

Krovinorez (so zamestnancom obecného úradu) 5,- €/hodina + hodinová mzda 

pracovníka 

Motorové záhradné nožnice (so zamestnancom 

obecného úradu) 

5,- €/hodina + hodinová mzda 

pracovníka 

Reťazová píla motorová (so zamestnancom 

obecného úradu) 

5,- €/hodina + hodinová mzda 

pracovníka 

Traktor  1,32 €/km + 10,- € / hodinu 

použitia + každú začatú hodinu 

použitia 

Prenájom práčky 2 € / za 1 pranie 

Prenájom sprchy 2 € / za 1 sprchovanie 

 

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo:                          dňa:  .......................... 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                 Mgr. Monika Zlesíková 

                                                                                                           starostka obce 


