Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach v súlade s § 4 ods. 3 zákona
SNR č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods.
4 písm. g/ citovaného zákona v y d á v a toto

Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2018 o úhradách za
služby poskytované obcou Blažice.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia ( VZN )
Vyvesené na úradne tabuli : 14.05.2018
Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie : 14.05.2018
Dátum ukončenia pripomienkovaného konania : 31.05.2018
Schválené všeobecne záväzné nariadenie ( VZN )
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa : 31.05.2018
Vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2018
VZN nadobúda účinnosť 15 – tým dňom po zverejnené : 16.06.2018

§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto nariadenie bližšie upravuje podmienky úhrad za služby poskytované
obcou Blažice a vykonávané Obecným úradom v Blažiciach.
§2
Predmet úpravy
1. Stanovenie a určenie cien je v súlade s platnou právnou úpravou, najmä
zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú
záväzné pre všetky orgány obce a orgány obecného zastupiteľstva obce.
2. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá za poskytované služby
a uhradená fyzickou alebo právnickou osobou pred vykonaním, alebo po
vykonaní úkonu v závislosti na druhu poskytovanej služby.
§3
Dojednávanie ceny
1. Cena sa určuje dohodou o jej výške alebo spôsobom akým sa tvorí rozhodne
zastupiteľstvo. Súčasťou ceny môže byť úplná alebo čiastočná úhrada
nákladov na vykonanie práce.
2. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka cien, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia
a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
3. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch
hodných osobitného zreteľa ( najmä sociálne pomery a pod. ) na základe
písomnej žiadosti rozhodnúť aj inak, nesmie však znížiť cenu o viac ako

jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.
O takomto rozhodnutí musí byť vyhotovený písomný záznam podpísaný ,
starostom obce.

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

§4
Úvodné ustanovenia o zmluve
Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo
všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka).
Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva za služby poskytované obcou a vykonávané
Obecným úradom sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu
( pozn. podľa §5a zák. č. 211/2000 Z. z. ). 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.
§5
Návrh na uzavretie zmluvy
Obec stanovuje sadzobník cien – úhrad za služby, ktorý je uvedený v prílohe týchto
zásad. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl.
Obč. zákonníka.
Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzné pre všetkých
zamestnancov obce.
§6
Splatnosť

1. Cena je splatná pred poskytnutím služby. Len v osobitných prípadoch
súvisiacich s majetkovými pomermi osoby na základe písomnej žiadosti
môže starosta obce rozhodnúť o zaplatení ceny v splátkach.
2. V prípade jednorazového poskytovania služieb zo strany obce za pevne
stanovenú cenu a pri jej úhrade v plnej výške pred poskytnutím služby,
nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná forma
dohody o cene a jej úhrade.
3. Cena sa platí priamo do pokladne obecného úradu, alebo formou poštovej
poukážky na účet obce, v prípade právnickej osoby aj prevodným príkazom.
Doklad o úhrade v hotovosti musí obsahovať náležitosti požadované
osobitnou právnou úpravou. ( zák. 563/1991 Zb. o účtovníctve ).
4. V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná
zmluva v súlade s platnou úpravou Občianskeho zákonníka.
§7
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy za služby poskytované obcou Blažice sú príjmami rozpočtu obce.
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. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli.
4. Zabezpečenie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Blažice sa
rieši osobitnou zmluvou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§8
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach dňa
31.05.2018 uznesením č. 151/2018.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 2/2018 sa ruší VZN č. 4/2016 o úhradách za
služby poskytované na území Obce Blažice zo dňa 14.04.2016.

3. VZN nadobúda účinnosť 15 dní po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom.

V Blažiciach, dňa 31.05.2018

........................................................
Juraj Gmitro
starosta obce

Schválené OcZ v Blažiciach uznesením č. 151 /2018, dňa 31.05.2018

- Sadzobník cien služieb poskytovaných obcou Blažice
Príloha č. 2 k VZN č. 3/2018 - Sadzobník cien za zapožičanie inventáru v KD
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2018

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2018

SADZOBNÍK CIEN SLUŽIEB
POSKYTOVANÝCH OBCOU BLAŽICE
1. Poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase
- za jeden oznam
- úradné oznamy pre občanov

5,00 €
nespoplatňujú sa

2. Poplatky za prenájom
Prenájom zasadačky :
- spoločenské akcie, oslavy
- prenájom na predaj

20 € / deň
10 €

Prenájom kultúrneho domu
- občania obce Blažice - v letnom období
- v zimnom období
- cudzí občania - v letnom období
- v zimnom období
- poplatok za kar
- kuchyňa
- za riad

150 €
170 €
170 €
200 €
10 €
20 €/deň
podľa cenníka

3. Poplatky za vydanie rybárskeho lístka
- týždenný
- mesačný
- jednoročný
- trojročný

2€
4€
7€
17 €

4. Cintorínske poplatky a ceny služieb Domu smútku
Poplatky za služby Domu smútku
- za použitie Domu smútku
- za použitie chladiaceho boxu

10 €
3€

-2–
Poplatky za hrobové miesta
- prenájom miesta na 1 hrob
- predĺženie za každých 10 rokov

25 € / 10 rokov
25 € / 10 rokov

5. Administratívne poplatky
- za úkony a konania obce ako správneho
orgánu
- za úkony a konania neuvedené v zákone
o správnych poplatkoch

podľa zákona NR SR o
správnych poplatkoch
5€

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2018

SADZOBNÍK CIEN ZA ZAPOŽIČANIE INVENTÁRU
V KULTÚRNOM DOME
Poplatky za zapožičanie riadu :
schválené OcZ v Blažiciach, dňa : 31.05.2018, uznesením č. ...... / 2018

Druh

tanier hlboký
tanier plytký
tanier dezertný
lyžica nerezová
vidlička nerezová
nôž nerezový
lyžička kávová
naberačka nerezová
misa šalátová
misa polievková
misa oválna
podnos na zákusky
košík na chlieb
šálka na kávu
pohár likérový
pohár 2dcl
pohár prípitkový
soľnička
krčahy
kuchynské pomôcky
hrnce + pokrievky
obrusy
povlečky

sadzba za
stratu
€

sadzba za
Počet kusov
zapožičanie
€

1,50
1,50
1,50
1,60
1,60
1,60
1
4,50
8,50
8,50
8,50
1,30
1
1
0,50
0,80
2
1
3

0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,05
0,05
0,07
0,07
0,07
0,10
0,03
0,07
5
5
1
1

7
5

cena

Spolu za prenájom :
Prevzal : .......................................

Odovzdal : .............................

dňa : ..............................

dňa : .......................

Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach v súlade s § 4 ods. 3 zákona
SNR č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods.
4 písm. g/ citovaného zákona v y d á v a toto

Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2016 o úhradách za
služby poskytované obcou Blažice.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto nariadenie bližšie upravuje podmienky úhrad za služby poskytované
obcou Blažice a vykonávané Obecným úradom v Blažiciach.
§2
Predmet úpravy
1. Stanovenie a určenie cien je v súlade s platnou právnou úpravou, najmä
zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú
záväzné pre všetky orgány obce a orgány obecného zastupiteľstva obce.
2. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá za poskytované služby
a uhradená fyzickou alebo právnickou osobou pred vykonaním, alebo po
vykonaní úkonu v závislosti na druhu poskytovanej služby.
§3
Dojednávanie ceny
1. Cena sa určuje dohodou o jej výške alebo spôsobom akým sa tvorí rozhodne
zastupiteľstvo. Súčasťou ceny môže byť úplná alebo čiastočná úhrada
nákladov na vykonanie práce.
2. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka cien, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia
a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
3. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch
hodných osobitného zreteľa ( najmä sociálne pomery a pod. ) na základe
písomnej žiadosti rozhodnúť aj inak, nesmie však znížiť cenu o viac ako
jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.
O takomto rozhodnutí musí byť vyhotovený písomný záznam podpísaný ,
starostom obce.
§4
Úvodné ustanovenia o zmluve
(4) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo
všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka).
(5) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
(6) V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva za služby poskytované obcou a vykonávané
Obecným úradom sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu
( pozn. podľa §5a zák. č. 211/2000 Z. z. ). 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.
§5
Návrh na uzavretie zmluvy
(3) Obec stanovuje sadzobník cien – úhrad za služby, ktorý je uvedený v prílohe týchto
zásad. Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl.
Obč. zákonníka.
(4) Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzné pre všetkých
zamestnancov obce.
§6
Splatnosť
1. Cena je splatná pred poskytnutím služby. Len v osobitných prípadoch
súvisiacich s majetkovými pomermi osoby na základe písomnej žiadosti
môže starosta obce rozhodnúť o zaplatení ceny v splátkach.
2. V prípade jednorazového poskytovania služieb zo strany obce za pevne
stanovenú cenu a pri jej úhrade v plnej výške pred poskytnutím služby,
nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná forma
dohody o cene a jej úhrade.
3. Cena sa platí priamo do pokladne obecného úradu, alebo formou poštovej
poukážky na účet obce, v prípade právnickej osoby aj prevodným príkazom.
Doklad o úhrade v hotovosti musí obsahovať náležitosti požadované
osobitnou právnou úpravou. ( zák. 563/1991 Zb. o účtovníctve ).
4. V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná
zmluva v súlade s platnou úpravou Občianskeho zákonníka.
§7
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy za služby poskytované obcou Blažice sú príjmami rozpočtu obce.
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. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli.
4. Zabezpečenie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Blažice sa
rieši osobitnou zmluvou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§8
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2012 o úhradách za služby
poskytované na území Obce Blažice zo dňa 24.11.2012

3. VZN nadobúda účinnosť dňom schválenia v Obecným zastupiteľstvom.
V Blažiciach, dňa 14.04.2016
Juraj Gmitro
starosta obce
Schválené OcZ v Blažiciach uznesením č. 55/2016, dňa 14.04.2016

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2016
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2016

SADZOBNÍK CIEN SLUŽIEB
POSKYTOVANÝCH OBCOU BLAŽICE
1. Poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase
5,00 €
nespoplatňujú sa

- za jeden oznam
- úradné oznamy pre občanov

2. Poplatky za prenájom
Prenájom zasadačky :
- pre občanov obce (spoločenské akcie )
10 € / deň
- pre cudzích, usporiadanie prevádzacích akcií
10 € / deň
- v zimnom období príplatok za kúrenie – zasadačka 5 € / deň
Prenájom kultúrneho domu
- občania obce Blažice - v letnom období
- v zimnom období
- cudzí občania - v letnom období
- v zimnom období
- poplatok za kar
- kuchyňa
- za riad

100 €
120 €
120 €
150 €
10 €
10 €/deň
podľa cenníka

3. Poplatky za vydanie rybárskeho lístka
- týždenný
- mesačný
- jednoročný
- trojročný

2€
4€
7€
17 €

4. Cintorínske poplatky a ceny služieb Domu smútku
Poplatky za služby Domu smútku
- za použitie Domu smútku
- za použitie chladiaceho boxu

10 €
3€

-2–
Poplatky za hrobové miesta
- prenájom miesta na 1 hrob
- predĺženie za každých 10 rokov

25 € / 10 rokov
25 € / 10 rokov

5. Administratívne poplatky
- za úkony a konania obce ako správneho
orgánu
- za úkony a konania neuvedené v zákone
o správnych poplatkoch

podľa zákona NR SR o
správnych poplatkoch
5€

Príloha č. 2 k VZN č. 4/2016

SADZOBNÍK CIEN ZA ZAPOŽIČANIE INVENTÁRU
V KULTÚRNOM DOME
Poplatky za zapožičanie riadu :
( schválené OcZ v Blažiciach, dňa : 14.04.2016, uznesením č. ...... / 2016
Druh

tanier hlboký
tanier plytký
tanier dezertný
lyžica nerezová
vidlička nerezová
nôž nerezový
lyžička kávová
naberačka nerezová
misa šalátová
misa polievková
misa oválna
podnos na zákusky
košík na chlieb
šálka na kávu
pohár likérový
pohár 2dcl
pohár prípitkový
soľnička
krčahy
kuchynské pomôcky
hrnce + pokrievky
obrusy
povlečky

sadzba za
stratu
€

sadzba za
Počet kusov
zapožičanie
€

1,50
1,50
1,50
1,60
1,60
1,60
1
4,50
8,50
8,50
8,50
1,30
1
1
0,50
0,80
2
1
3

0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,05
0,05
0,07
0,07
0,07
0,10
0,03
0,07
5
5
1
1

7
5

cena

Spolu za prenájom :
Prevzal : .......................................

Odovzdal : .............................

dňa : ..............................

dňa : .......................

Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach v súlade s § 4 ods. 3 zákona
SNR č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods.
4 písm. g/ citovaného zákona v y d á v a toto

Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2012 o úhradách za
služby poskytované obcou Blažice.
Úvodné ustanovenie
§1
Predmet úpravy
1. Toto nariadenie bližšie upravuje podmienky úhrad za služby poskytované
obcou Blažice a vykonávané Obecným úradom v Blažiciach.
2. Stanovenie a určenie cien je v súlade s platnou právnou úpravou, najmä
zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú
záväzné pre všetky orgány obce a orgány obecného zastupiteľstva obce.
3. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá za poskytované služby
a uhradená fyzickou alebo právnickou osobou pred vykonaním, alebo po
vykonaní úkonu v závislosti na druhu poskytovanej služby.
§2
Dojednávanie ceny
1. Cena sa určuje dohodou o jej výške alebo spôsobom akým sa tvorí rozhodne
zastupiteľstvo. Súčasťou ceny môže byť úplná alebo čiastočná úhrada
nákladov na vykonanie práce.
2. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka cien, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia
a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
3. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch
hodných osobitného zreteľa ( najmä sociálne pomery a pod. ) na základe
písomnej žiadosti rozhodnúť aj inak, nesmie však znížiť cenu o viac ako
jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.
O takomto rozhodnutí musí byť vyhotovený písomný záznam podpísaný ,
starostom obce.

§3
Splatnosť
1. Cena je splatná pred poskytnutím služby. Len v osobitných prípadoch
súvisiacich s majetkovými pomermi osoby na základe písomnej žiadosti
môže starosta obce rozhodnúť o zaplatení ceny v splátkach.
2. V prípade jednorazového poskytovania služieb zo strany obce za pevne
stanovenú cenu a pri jej úhrade v plnej výške pred poskytnutím služby,
nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná forma
dohody o cene a jej úhrade.
3. Cena sa platí priamo do pokladne obecného úradu, alebo formou poštovej
poukážky na účet obce, v prípade právnickej osoby aj prevodným príkazom.
Doklad o úhrade v hotovosti musí obsahovať náležitosti požadované
osobitnou právnou úpravou. ( zák. 563/1991 Zb. o účtovníctve ).
4. V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná
zmluva v súlade s platnou úpravou Občianskeho zákonníka.
§4
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy za služby poskytované obcou Blažice sú príjmami rozpočtu obce.
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. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli.
4. Zabezpečenie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Blažice sa
rieši osobitnou zmluvou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§5
Záverečné ustanovenie
1. Na prijatí tohto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach dňa
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach.
3. VZN nadobúda účinnosť 15 – dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli obce.

V Blažiciach, dňa 24.11.2011
Juraj Gmitro, starosta
Schválené OcZ v Blažiciach uznesením č. 41/2011, dňa 06.12.2011
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2011

SADZOBNÍK CIEN SLUŽIEB
POSKYTOVANÝCH OBCOU BLAŽICE
1. Poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase.
- za jeden oznam
- úradné oznamy pre občanov

3,30 €
nespoplatňujú sa

2. Poplatky za prenájom miestností obecného úradu a KD:
Prenájom zasadačky :
- pre občanov obce (spoločenské akcie )
10 € / deň
- pre cudzích, usporiadanie prevádzacích akcií
10 € / deň
- v zimnom období príplatok za kúrenie – zasadačka 5 € / deň
Prenájom kultúrneho domu
- občania obce Blažice - v letnom období
- v zimnom období
- cudzí občania - v letnom období
- v zimnom období
- poplatok za kar
- kuchyňa
- za riad

100 €
120 €
120 €
150 €
zdarma
10 € / deň
podľa cenníka

3. Poplatky za kopírovacie služby a fax :
- kopírovanie – 1 strany A4
1 listu A4
1 strany A3
1 list u A3
- fax – za 1 vypravený dokument pri miestnom volaní

0,05 €
0,10 €
0,15 €
0,30 €
0,20 €

4. Cintorínske poplatky a ceny služieb Domu smútku :
Poplatky za služby Domu smútku
- za obrad
- za používanie chladiaceho boxu

10 €
3€
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Poplatky za hrobové miesta
- prenájom miesta na 1 hrob
- predĺženie za každých 10 rokov

25 € / 10 rokov
25 € / 10 rokov

5. Administratívne poplatky :
- za úkony a konania obce ako správneho
orgánu
- za úkony a konania neuvedené v zákone
o správnych poplatkoch

podľa zákona NR SR o
správnych poplatkoch
5€

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2011

SADZOBNÍK CIEN ZA ZAPOŽIČANIE INVENTÁRU
V KULTÚRNOM DOME
Poplatky za zapožičanie riadu :
( schválené OcZ v Blažiciach, dňa : 06.12.2011, uznesením č. 41 / 2011)
Druh

tanier hlboký
tanier plytký
tanier dezertný
lyžica nerezová
vidlička nerezová
nôž nerezový
lyžička kávová
naberačka nerezová
misa šalátová
misa polievková
misa oválna
podnos na zákusky
košík na chlieb
šálka na kávu
pohár likérový
pohár 2dcl
pohár prípitkový
soľnička
krčahy
kuchynské pomôcky
hrnce + pokrievky
obrusy
povlečky

sadzba za
stratu
€

sadzba za
Počet kusov
zapožičanie
€

1,50
1,50
1,50
1,60
1,60
1,60
1
4,50
8,50
8,50
8,50
1,30
1
1
0,50
0,80
2
1
3

0,05
0,05
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,05
0,05
0,07
0,07
0,07
0,10
0,03
0,07
5
5
1
1

7
5

cena

Spolu za prenájom :
Prevzal : .......................................

Odovzdal : .............................

dňa : ..............................

dňa : .......................

Všeobecne záväzné nariadenie obce BLAŽICE
č. 2 / 2002
o miestnych poplatkoch
Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach na základe zákona SNR č. 369 / 1990
o obecnom zriadení v súlade so zákonom SNR č. 544 / 1990 zo dňa 27.11.1990
o miestnych poplatkoch, sa na miestnom zasadnutí dňa 17.12.2001
uznieslo o druhoch miestnych poplatkoch, ktoré sa v obci vyberajú, o sadzbách
poplatkov a ostatných s tým spojených podmienkach uznesením č. 105 / 2001.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach stanovuje miestne poplatky, realizáciou
ktorých sa sleduje zabezpečenie vlastných príjmov, a ktoré sa budú využívať
cestou rozpočtu na zmierňovanie následkov na životnom prostredí.
V obci Blažice sa vyberajú následovne poplatky:
a/ za užívanie verejného priestranstva
b/ za prenájom KD, z predaja alkoholických výrobkov a tab. výrobkov
b/ správne poplatky - za overovanie podpisov a listín, za potvrdenia, za
vydanie listiny o určení súpisného čísla, za oznámenie o ohlásení drobnej
stavby
c/ poplatok za psa
d/ poplatok zo vstupného
g/ poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov

§2

Poplatok za užívanie verejného priestranstva
1. Poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí :
a/ umiestnenie zariadenia, slúžiaceho sa poskytovanie služieb alebo
predajného zariadenia :
- predaj zeleniny
50.- Sk / deň
- predaj priem. tovaru, elektroniky, textil,
obuv,
30.- Sk / hod.
- predaj liehovín, cigariet, potravín
100.- Sk / deň
- 2- ostatného tovaru
100.- Sk / deň
b/ umiestnenie stavebného zariadenia alebo skládky
- 5.- Sk za m2 / deň s tým, že pri stavebných prácach na základe
stavebného povolenia je poplatok 1.- Sk za m2 / deň, toto
zníženie platí po dobu 3 rokov.
- za uloženie paliva po dobu 3 dní sa neplatí
c/ umiestnenie reklamného zariadenia
d/ umiestnenie lunaparku a iných atrakcií
- 50.- Sk za m2 / deň
e/ trvalé parkovanie vozidlá mimo stráženého parkoviská
2. Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu, usporiadanú na
verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je
určený na charitatívne a verejnoprospešné účely
3. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je najmä cesta,
miestna komunikácia, námestia, chodník, trhoviská a pod.
4. Trvalým parkovaním mimo stráženého parkoviská sa rozumie
vyhradenie priestoru z verejného priestranstvá, ako parkovisko pre určité
vozidlo alebo pre vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé
státia vozidlo ( napr. motor. vozidlo, vrak, obytný príves), na tom istom
mieste po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.
5. Poplatok platia právnické alebo fyzické osoby, ktoré užívajú verejné
priestranstvo na základe povolenia vydaného starostom obce.
Sadzba poplatku je 10.- Sk za 1m2 / deň za užívanie verejného priestranstva
na deň.
6. Sadzba poplatkov :
a/ poplatok za prenájom KD a zariadenia, vrátene poplatku zo vstupného a
z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, spotreby el.
energie a plynu pri svadbách, tanečných zábavách a diskotékach
poriadaných právnickými a fyzickými osobami :
- občan s trvalým bydliskom v Blažiciach (svadby)
2 500.- Sk

v zimnom období (svadby)
- cudzí občania
v zimnom období
b/ poplatok za akciu usporiadanú PO alebo FO :
- na dobu 2 hodín
- na dobu dlhšiu ako 2 hodiny
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3 000.- Sk
3 000.- Sk
3 500.- Sk
200.- Sk
400.- Sk

c/ oznamy v obecnom rozhlase, ktorými je propagovaný predaj tovaru:
- v pracovných dňoch
30.- Sk
- v dňoch prac. pokoja
50.- Sk
d/ trvalé parkovanie vozidlá mimo stráženého parkoviská, za vyhradenie
parkovacej plochy na verejnom parkovisku, alebo komunikácií
- 10.- Sk. / deň
e/ za parkovanie ostatných nákladných vozidiel, prívesov, návesov a
autobusov v obecnej časti bez vyhradenia parkovacieho miesta
- 10.- Sk / deň
7. Povinnosť platenia poplatku začína dňom povolenia zaujatia verejného
priestranstvá a zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí o povolení na zaujatie
verejného priestranstvá.
8. Ukončenie používania verejného priestranstvá v inom termíne, ako je
uvedené v povolení, ako aj prípadne zmeny oproti povoleniu, je
užívateľ povinný nahlásiť na obecnom úrade písomne do 3 dní od ich
vzniku.
9. Krátkodobé zaujatie verejného priestranstva sa uhradzuje v deň
prevzatia povolenia na Obecnom úrade.
Dlhodobé zaujatie verejného priestranstva sa uhradzuje do 8 dní po výrube
poplatku na Obecnom úrade.
10.Každá právnická a fyzická osoba oprávnená užívať verejné
priestranstvo rozhodnutím, je povinná udržiavať na vyhradenom mieste
čistotu a poriadok.
§3
Poplatok za prenájom KD, z predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov
1. Poplatok za prenájom KD a zariadenia, vrátane poplatku zo vstupného a
z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, spotreby el. energie
a plynu pre občanov s trvalým pobytom v obci Blažice za účelom svadby,
diskoték a tanečnej zábavy je poplatok :

- v letnom období
- v zimnom období

2 500.- Sk
3 000.- Sk
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2. Poplatok za kar a prenájom riadu za týmto účelom je jednotný
- 200.- Sk
3. Poplatok za riad prenajatý za účelom svadby alebo inej akcie je podľa
sadzobníka, kde je stanovená presná suma za každý kus prenajatého riadu.
( viď priložený cenník ).
V prípade rozbitia prenajatého riadu je nájomca tento riad povinný nahradiť
kus za kus.
4. Poplatok za prenájom KD pre občanov mimo trvalého bydliska obce za
účelom svadby alebo tanečnej zábavy je poplatok :
- v letnom období
3 000.- Sk
- v zimnom období
3 500.- Sk
5. Poplatok za akciu usporiadanú FO alebo PO :
- na dobu 2 hodín
200.- Sk
- na dobu dlhšiu ako 2 hodiny
400.- Sk
§4
Správne poplatky
1. Medzi správne poplatky patria :
a/ poplatok za vydanie akéhokoľvek potvrdenia, okrem potvrdenia o trvalom
pobyte k vydaniu občianskeho preukazu
b/ poplatok za overenie podpisu a za overenie odpisu ( fotokópie ) listiny
c/ poplatok za vydanie listiny o určení súpisného čísla domu
d/ poplatok za oznamy v miestnom rozhlase
2. Sadzba poplatkov :
a/ poplatok za vydanie akéhokoľvek potvrdenia je 30.- Sk, okrem
potvrdenia o trvalom pobyte k občianskemu preukazu
b/ podľa sadzobníka poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších
predpisov za osvedčenie právosti podpisu sa vyberá správny poplatok vo
výške 30.- Sk a za osvedčenie odpisu ( fotokópie ) listiny za každú aj
začatú stranu 50.- Sk
c/ poplatok za vydanie listiny o určení súpisného čísla domu je 100.- Sk
d/ poplatok za oznamy v miestnom rozhlase, ktorými je propagovaný predaj
tovaru :
- v pracovných dňoch - 30.- Sk
- v dňoch prac. pokoja - 50.- Sk
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Poplatok za psa
1. Poplatok sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
2. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa a má
trvalé bydlisko v obci.
3. Majiteľ je povinný nahlásiť každého psa bez rozdielu na vek do 3 mesiacov
od nadobudnutia aj s očkovacím preukazom. Na základe toho bude vystavená
identifikačná karta a identifikačný štítok pre každého psa. Majiteľ je povinný
zabezpečiť očkovanie svojho psa pravidelne každý rok a o tom predložiť
očkovací preukaz na Obecnom úrade.
4. Majiteľ je povinný držať svojho psa na ohraničenom priestore a zabrániť tak
uniknutiu psa na verejné priestranstvo, kde môžu ohrozovať zdravie
obyvateľov.
5. Každá fyzická a právnická osoba je povinná povoliť vstup na svoj pozemok
na základe poverenia starostu obce z dôvodu preverovania skutočného počtu
psov. Kontrolu vykonávajú členovia kontrolnej komisie.
6. V prípade nenahlásenia alebo utajenia skutočného počtu psov obec môže
vyrubiť pokutu vo výške 1 000.- Sk. za každého psa.
7. Poplatok za jedného psa v rodinnom dome činí ročne 120.- Sk, za druhého a
každého ďalšieho 180.- Sk.. Poplatok je splatný naraz, ak je stanovený vo
výške 120.- Sk , a do 31 mája v bežnom roku.
V prípade prihlásenia počas roka do 15 dňa prvého mesiaca, od ktorého sa má
platiť.
8. Poplatok nad 120.- Sk je splatný na dvakrát v dvoch rovnakých splátkach
a to v termíne do 31. mája v bežnom roku prvá splátka, a do 31. októbra
v bežnom roku druhá splátka.
9. Ak vznikne poplatková povinnosť počas roka, platí sa poplatok začínajúcim
prvým mesiacom nasledujúcim po dni, keď poplatková povinnosť vznikla.
Poplatok za mesiace zostávajúce do konca roka sa platí pomernou sumou
ročného poplatku.
10. Majiteľ psa je povinný nahlásiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výšku
-6poplatku písomne. Poplatok zaniká alebo sa mení jeho výška po uplynutí

mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená písomne. V opačnom prípade
nemá žiadateľ nárok na vrátenie alikvotnej čiastky poplatku.
11. Starosta môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona podľa bodu
10 poplatok znížiť alebo odpustiť, a to na základe písomnej žiadosti majiteľa
psa. Žiadosť musí byť podaná do 30. apríla bežného roka písomne osobou
staršou ako 18 rokov.
Žiadosti o zmiernenie podané po navrhnutom termíne budú zamietnuté.
Žiadosti o zmiernenie musia byť dokladované podľa bodu 13.
Žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti môže podať aj poplatník,
ktorý prihlásil psa počas roka s tým, že zároveň pri prihlásení podá žiadosť
o zmiernenie dokladovanú podľa bodu 13.
12. Poplatok za psa neplatia :
a/ nevidomé osoby, ktoré ho používajú na sprevádzanie a na svoju ochranu
b/ dôchodcovia s najnižšími dôchodkami
c/ bezvládne osoby
d/ držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S
13. Poplatok sa znižuje :
a/ u dôchodcov a osamelých osôb s príjmom nepresahujúcim 13 %
najnižšieho dôchodku
b/ na osobu majiteľov psov sa poskytuje zľava zo 120.- Sk na 60.- Sk
§6
Poplatok zo vstupného
1. Poplatok sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu, ako aj za
tanečnú zábavu, ľudovú veselicu, estrádu, koncert, cirkus a pod.
2. Poplatok sa neplatí zo vstupného na športovú a kultúrnu akciu, ktorej celý
výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
3. Poplatok platí fyzická a právnická osoba, ktorá akciu usporadúva, do 10 dní
po ukončení akcie.
4. Usporiadateľ je povinný vykonať registráciu vstupeniek na Obecnom úrade
začatím predaja a po predaji predložiť nepredané vstupenky do 5 dní po
ukončení akcie.
-75. Sadzba poplatku je 15 % z vybraného vstupného. V prípade divadelných
predstavení, koncertov vážnej hudby, umeleckých výstav a vedeckoinformatívnych prednášok je sadzba 5 % zo vstupného.

§7
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
1. Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa platí
z predaja výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov a
tabakových výrobkov ( § 1 odst. 2 Zák. SNR č. 46/89 Zb. o ochrane pred
alkoholizmom a toxikománií. )
2. Poplatok platí právnická a fyzická osoba ( Zák. č. 105/90 Zb.) o súkromnom
podnikaní občanov, vykonávajúce reštauračné, kaviarenské, ubytovacie alebo
iné pohostinné služby, v rámci ktorých predáva výrobky uvedené v odst. 1.
3. Sadzby týchto poplatkov je do 10 % mesačne z predajnej ceny týchto
výrobkov.
Jednorázové pri povolených produkciách tanečnej zábavy najviac 300.- Sk.
4. Obec, ktorá vykonáva správu tohoto poplatku, nariadi vhodnú
evidenciu príjmov z predaja výrobkov uvedených v bode 1.
5. Právnická a fyzická osoba je povinná oznámiť predaj výrobkov, ktoré majú
charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov dňom otvorenia
predaja.
6. Poplatková povinnosť v oblasti predaja alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov vzniká dňom povolenia obchodnej činnosti a zaniká dňom jej
ukončenia.
7. Pre potreby kontroly vedie právnická a fyzická osoba prehľadnú evidenciu
príjmov z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Spôsob
vedenia evidencie určí príslušné oddelenie Obecného úradu.
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§8
Úsek hospodárstva a cestného hospodárstva
1. Fyzické a právnické osoby sú povinné rešpektovať dopravné značenia na
území obce.

1. Právnické a fyzické osoby s trvalým pobytom v Blažiciach sú povinní
nahlásiť nákladné motorové vozidlá a poľnohospodárske stroje aj bez ŠPZ
na Obecnom úrade v Blažiciach do 1.2.2000.2
ZAKAZUJE SA :
2. Parkovanie na miestnych komunikáciách na celom území obce s nákladnými
motorovými vozidlami a poľnohospodárskymi strojmi.
3. Poškodzovanie a odstraňovanie dopravných značení, úmyselné
demontovanie dopravných značení.
8. Znečisťovanie miestnych komunikácií pri jarných a jesenných
poľnohospodárskych prácach a iných prácach.
4. Znečisťovatelia sú povinní na vlastné náklady odstrániť znečistenie
a zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky.
5. Za priestupok možno uložiť pokutu podľa Zák. č. 372/90 Zb. § 23 odst. 2
vo výške od 3 000.- Sk do 5 000.- Sk.
§9
Úsek ochrany životného prostredia
1. Nariaďuje sa v každej domácnosti, v hospodárskych zariadeniach a všade tam
kde sa produkuje komunálny odpad mať KUKA nádobu a pravidelne
udržiavať čistotu okolo svojho obydlia, ako aj okolo hospodárskych zariadení
slúžiacich na hospodársku a inú podnikateľskú činnosť.
2. Právnické osoby sú povinné starať sa o vonkajší vzhľad budovy a okolia
prevádzkovej jednoty, terén okolo svojho objektu sú povinný upraviť tak,
aby architektonicky zapadlo do okolia
-93. Právnická a fyzická osoba zapodievajúca sa činnosťou živočíšnej výroby
(chov ošípaných, chov hovädzieho dobytka ) je povinná sústreďovať odpad
(močovku ) vo vodotesných žumpách tak, aby neznečisťoval okolie ako aj
povrchové a podzemné vody.
Vyprodukovaný odpad je možné využiť v rastlinnej výrobe.
ZAKAZUJE SA :
1. Sypanie smetia a vypúšťanie odpadových vôd a močovky do miestneho

potoka a ku Olšave.
2. Vytváranie divokých skládok.
3. Poškodzovanie alebo odstránenie výstražných tabúľ „ Zákaz sypania smetia „
Právnická a fyzická osoba je povinná rešpektovať nariadenie a usmernenie
obce, ktorá je oprávnená kontrolovať a usmerňovať PO a FO pri nakladaní
s komunálnym odpadom.
Na výzvu poslancov OZ, členov komisie alebo starostu obce je FO alebo PO
povinná preukázať sa preukazom totožnosti, dokladom od motorového
vozidla resp. iným dokladom, s ktorým preukáže svoju totožnosť ( cestovný
pas, vodičský preukaz ).
Za priestupok možno uložiť FO pokutu podľa zák. 372/1990 Zb. § 45 odst. 2
vo výške do 3 000.- Sk.
Podľa zák. SNR č. 481/1992 § 13a odst. 1 starosta obce môže uložiť PO
pokutu do výšky 100 000.- Sk, ak PO ak :
a) poruší nariadenie obce v jednotlivých ustanoveniach VZN
b) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú
starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní
následnej živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti
c) pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov, odkedy sa starosta
dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka
od spáchania konania opodstatňujúceho uloženia pokuty. Pri ukladaní
pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
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d) pokuta je príjmom obce
§ 10
Evidencia obyvateľstva
1. Každý občan, ktorý žije trvalé na katastrálnom území obce je povinný sa
prihlásiť na trvalý pobyt
2. Pri prihlasovaní občanov na trvalý pobyt musia byť splnené následovné
podmienky :

a) občan vlastní rodinný dom, prenajíma byt, ktorý možno obývať,
prisťahoval sa do novostavby, zdedil rodinný dom a pod.
b) ak sa občan prihlasuje k rodinným príslušníkom na trvalý pobyt, musí
predložiť písomný súhlas rodinného príslušníka, ku ktorému sa prihlasuje
( notársky overený ) a musia byť dostačujúce bytové podmienky potrebné
na 1 osobu vyjadrené v m2. Obytná plocha pre jedného prihláseného sa
občana sa stanovuje na 30 m2.
c) za rodinného príslušníka sa považuje : rodičia, starý rodičia, súrodenci,
sesternica, bratranec a za mimoriadnych okolností opatrovník trvalé sa
starajúci o prestárlych, sociálne odkázaných občanov, ktorí majú trvalý
pobyt v obci.
3. Na prechodný pobyt môže byť občan prihlásený maximálne na 3 roky,
podmienky prihlásenia sa na prechodný pobyt sú totožné s podmienkami
prihlásenia sa na trvalý pobyt. Po uplynutí 3 rokov je osoba povinná prihlásiť
sa na trvalý pobyt.
4. Pri nerešpektovaní hore uvedených zásad Obecný úrad odmietne prihlásiť
občana na prechodný pobyt resp. trvalý pobyt. Proti porušovateľom začne
priestupkové konanie resp. obec má v právomoci ukladať pokutu vo výške
3 000.- Sk a vyhostiť z obce.

- 11 SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE.
Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, pri jednorazových
do 3 dní, môže Obecný úrad vyrúbiť penále z omeškania.
§ 11
1. Poplatky nemožno vyrúbiť ani vymáhať po uplynutí 3 rokov do konca
kalendárneho roku, v ktorom sa miestne zastupiteľstvo dozvedelo o
skutočnosti, ktorá je predmetom poplatkov.
2. Poplatky nemožno vyrúbiť, ani vymáhať, ak uplynulo 10 rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom
poplatku.

§ 12
Poplatník je povinný prihlásiť všetky skutočnosti spojené s jeho poplatkovou
povinnosťou na predpísanom tlačive, ktoré obdrží na Obecnom úrade.
§ 13
Kontrolu dodržiavania a plnenia ustanovení tohoto nariadenia vykonávajú
členovia komisií Obecného zastupiteľstva.
§ 14
Na konanie vo veci poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy –
( Vyhl. MF č. 16/62 Zb., zák. č. 71/67 Zb., zák. SNR č. 369/90 Zb. )
§ 15
Správu poplatkov vykonáva Obecný úrad, pričom všetky poplatky sa uhrádzajú
na jeho účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke Košice – okolie, alebo
priamo do pokladne Obecného úradu.

- 12 § 16
Starosta obce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti poplatkov
v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť.
§ 17
Toto VZN č.2 / 2002 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2002.

Vyvesené dňa 18.12.2001

Pavol RUŠČÁK
starosta obce

