Obec Vavrišovo
Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou
Obec Vavrišovo na základe § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou (ďalej len Sadzobník) upravuje
jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, spôsob a výšku úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané zamestnancami obce Vavrišovo s využitím majetku obce.
3. Výška úhrady za poskytované služby a vykonané úkony je uvedená v čl. 6 tohto sadzobníka
4. Sadzobník sa nevzťahuje na úkony spoplatnené podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene služby alebo úkonu vykonávaného obcou je dohodou o výške ceny a vznikne
tým, že žiadateľ súhlasí s uvedenou cenou alebo s tým, že požadovanú cenu zaplatí.
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo z časti náklady
na obstaranie, spracovanie,
prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a úkonov obce.
Článok 3
Zmluvný vzťah
1. Sadzobník je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka
(ďalej len OZ).
2. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb a vykonávania úkonov zo strany obce nemusí
byť o tomto uzatvorená písomná zmluva. Postačuje ústna dohoda o úhrade ceny za poskytovanú
službu alebo vykonaný úkon.
Článok 4
Splatnosť ceny
1. Cena za poskytovanú službu alebo úkon je splatná naraz pred poskytnutím služby alebo
vykonaním úkonu.
2. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a) Prevodným príkazom na účet obce v Prima banke, číslo účtu IBAN: SK09 5600 0000 0016
0374 7001
b) Platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade
3. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti
účtovného dokladu požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom NR SR č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy plynúce zo zmluvných vzťahov v zmysle Sadzobníka sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak Sadzobník neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa primerané ustanovenia OZ.
3. Za poskytované služby sa nepožaduje poplatok od organizácií vykonávajúcich športovú, sociálnu
a kultúrnu činnosť.

Článok 6
Výška úhrady za poskytnuté služby a vykonané úkony
Položka 1
Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. na úradnej tabuli za 1 mesiac (aj začatý) ................. 2,00 eur
Vzťahuje sa len na podnikateľské subjekty.
Položka 2
Za zverejnenie oznamu v miestnom rozhlase .................................................................. 2,00 eur
Od úhrady za poskytnutú službu sú oslobodení:
a) občania s trvalým pobytom
b) organizácie v obci a fyzické osoby - podnikatelia (na základe predloženého živnostenského
oprávnenia)
Položka 3
Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a) fyzické osoby ................................................................................................................. 1,00 eur
b) právnické osoby ............................................................................................................. 3,50 eur
c) pri písomnom styku sa k tejto sume pripočítavajú náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka
poštových služieb
OSLOBODENIE: úhrada za poskytnutú službu a vykonaný úkon podľa tejto položky sa nevyberá za
potvrdenia vydávané: a) pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
b) pre štátne orgány, súdy, prokuratúru a políciu
c) pre samosprávne orgány inej obce
d) pre neziskové a charitatívne organizácie
Položka 4
Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
a) do 20 parciel alebo 20 strán archívnych materiálov ...................................................... 2,00 eur
b) nad 20 parciel alebo nad 20 strán archívnych materiálov .............................................. 4,00 eur
Položka 5
Za prenajatie nebytového priestoru za účelom jednorazového použitia sa stanovuje paušálna sadzba
nájomného za jednotlivé nebytové priestory takto:
a) zasadačka obecného úradu (veľká) na jednu akciu do 3 h ........................................... 15,00 eur
* v zimnom období sa pripočítavajú náklady na energie ............................................ 10,00 eur
b) zasadačka obecného úradu (veľká) na jednu akciu trvajúcu viac ako 3 h .................. 25,00 eur
* v zimnom období sa pripočítavajú náklady na energie ........................................... 15,00 eur
c) zasadačka obecného úradu (malá) na jednu akciu do 3 h ............................................. 5,00 eur
* v zimnom období sa pripočítavajú náklady na energie ............................................ 15,00 eur
d) zasadačka obecného úradu (malá) na jednu akciu trvajúcu viac ako 3 h ................... 10,00 eur
* v zimnom období sa pripočítavajú náklady na energie ............................................ 15,00 eur
e) prenájom obecného pozemku na predajné účely .......................................................... 4,00 eur
Oslobodenie:
v rámci obce rôzne výstavy, napr.: ručné práce a pod., pre neziskové organizácie a charitu, akcie
spoločenských organizácií a organizácií so sídlom v obci

Položka 6
Zhotovenie čiernej farby kópie A4 ........... 0,07 eur / strana .......... 0,14 eur obojstranne
Zhotovenie čiernej farby kópie A3 ............ 0,14 eur / strana .......... 0,28 eur obojstranne
Položka 7
Predaj propagačného materiálu
Pohľadnica . ....................................................................................................................... 0,20 eur
Magnetka ............................................................................................................................ 1,00 eur
Pero .................................................................................................................................... 1,00 eur
Reflexný pásik .................................................................................................................... 1,00 eur
Taška .................................................................................................................................. 3,00 eur
Tričko ............................................................................................................................... 10,00 eur
Knihy
Peter Zaťko spomína .......................................................................................................... 5,00 eur
Dejiny obce Vavrišovo ..................................................................................................... 12,00 eur
Zborník Bitky pri Vavrišove ............................................................................................ 12,00 eur
Liptov v ľudovej kultúre .................................................................................................. 23,00 eur
Pôsobenie rodu Balašovcov v Liptove ............................................................................. 10,00 eur
Murárske povesti a príbehy ................................................................................................ 7,50 eur
Položka 8
Zapožičanie
a) obrusov ................................................................................................................ 0,50 eur / 1 ks
b) výsuvného hliníkového rebríka ........................................................................... 3,00 eur / deň
c) kotol (obsah 150 litrov) ....................................................................................... 3,00 eur / deň
d) kotol (obsah 20 litrov) ......................................................................................... 1,00 eur / deň
e) zariadenie pre stolovanie (pivné sety: set = 1 stôl a dve lavice) ................. 3,00 eur / deň / set
f) zariadenie pre stolovanie – stôl ....................................................................... 1,00 eur / deň / ks
g) zariadenie pre stolovanie – lavica ................................................................... 1,00 eur / deň / ks
Pri poškodení, zničení alebo strate zapožičanej veci bude vyžadovaná úhrada v plnej výške v nadobúdacej cene zapožičanej veci.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou bol schválený uznesením č.
92/2016 zo dňa 12.12.2016.
2. Sadzobník nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.
3. Dňom účinnosti tohto Sadzobníka sa ruší Výška poplatkov schválená uznesením OZ č. 29/2011
zo dňa 29.6.2011.
Vo Vavrišove 12.12.2016

Ľubica Chlebová
starostka

