
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ždaňa 

o úhradách sa služby poskytované obcou č. 12/2004 
___________________________________________________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo obce Ždaňa sa v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje bližšie podmienky na úhradu za 

služby, ktoré poskytuje obec občanom. 

2. Stanovenie a určenie ceny je v súlade s platnou úpravou tvorby cien, najmä so zákonom NR 

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

3. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služby obcou a uhradená 

občanom pred vykonaním úkonu alebo po vykonaní úkonu, v závislosti na druhu 

poskytovanej služby. 

 

Článok 2 

Dojednávanie ceny 

 

1. Cena sa určuje dohodou o jej výške alebo spôsobe, akým sa cena vytvorí. Súčasťou ceny 

môžu byť úplná alebo čiastočná úhrada nákladov na vykonanie služby občanom. 

2. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohto VZN. Tento 

sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka 

a zverejňuje sa na tabuli obecného úradu. 

3. Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny rozmedzím sadzby v individuálnom 

prípade dojednať cenu na hornej alebo dolnej hranici sadzby. Cena však nesmie klesnúť o viac 

ako polovicu ceny určenej sadzobníkom, ak ide o pevne určenú cenu. 

 

Článok 3 

Splatnosť ceny 

 

1. Cena je splatná spravidla pred poskytnutím služby, len v prípadoch osobitného zreteľa je 

možné zaplatiť cenu služby v splátkach, ak tak starosta rozhodne, v závislosti na majetkových 

pomeroch občana. 

2. V prípadoch jednorázového poskytnutia služby sa dojednanie písomnej zmluvy nevyžaduje, 

postačuje konkludentná forma dohody o cene a jej úhrade. 

3. Cena sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti alebo prevodom u účtu na účet obce 

pred poskytnutím služby, čo občan preukáže výpisom z bankového účtu. O úhrade do 

pokladnice obecného radu sa vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom o účtovníctve. 

4. V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa dojednáva písomná zmluva, v súlade 

s platnou právnou úpravou Občianskeho zákonníka. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN sa obecné zastupiteľstvo uznieslo dňa 25. 6. 2004. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 10. 7. 2004. 

 

 

 

Ing. Ján Kokarda 

    starosta obce 

 

 

 

 

Toto VZN bolo vyvesené na tabuli obecného úradu dňa 25. 6. 2004 na 15 dní do 10. 7. 2004. 

   


