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Zásady úhrad za služby
poskytované obcou Krivany

Číslo smernice: 01/2015
Dátum účinnosti: 01.03.2015

Obecné zastupiteľstvo v Krivanoch v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11
ods. 4 citovaného zákona v y d á v a

Zásady úhrad za služby poskytované obcou
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Krivany
a vykonávané obecným úradom.
2. Stanovené a určené ceny, prípadne ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány
obce a orgány obecného zastupiteľstva obce.
3. Stanovenie a určenie návrhu ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a zák. NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných
predpisov. Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce
a tiež podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou vo vzťahu k majetku
obce, ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným
v zriaďovateľských alebo zakladateľských listinách. Cenou sa rozumie peňažná
suma dohodnutí 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 neskorších predpisov).
4. Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov
– najmä zo zák. č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov a zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
Článok 2
Úvodné ustanovenia o zmluve
1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo
všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Občianskeho zákonníka).
2. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§12 zák.
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov).
3. V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva za služby poskytované obcou
a vykonávané obecným úradom sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa
osobitného predpisu (podľa § 5 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.
Článok 3
Návrh na uzavretie zmluvy
1. Obec stanovuje sadzobník cien a úhrad za služby, ktorý je návrhom na uzavretie
zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Článok 4
Sadzobník cien

1. Vysielanie v obecnom rozhlase
a) za jeden oznam (občan)
b) za jeden oznam pre FO a PO (podnikateľ)
c) blahoželanie
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zákl. sadzby
1,00 €
3,00 €
2,00 €

Platené oznamy v obecnom rozhlase sa budú vysielať v pracovných dňoch
v čase od 8.00 do 15,30 hodiny. Poplatok sa platí pred uverejnením oznamu do
pokladne OcÚ Krivany. Poplatok za vysielanie oznamu v dňoch pracovného pokoja
a voľna sa zvyšuje o 50 %.

2. Prenájom nehnuteľných vecí
A. POZEMKY
KN (C) číslo parcely 494/2 (pri 6 bytovej jednotke ul. Pod Koscelcom)
KN (C) číslo parcely 350/1,2 (pri 6 bytovej jednotke pod ZŠsMŠ)
KN (C) číslo parcely 355/2 (pri 15 bytoch nižšieho štandardu ul. Hlavná)
a) využívanie na záhradku
0,04 €/m2
b) ostatné pozemky
0,10 €/m2
c) pozemky, na ktorých sú postavené stavby (sklady, chlievy, mobilné
garáže prístrešky a pod.)
0,16 €/m2
d) na podnikateľské účely
osobitnou zmluvou
Na podnikateľské účely
KN (C) číslo parcely 323/2, 3, 4
(hospodársky dvor)
B. STAVBY – nebytové priestory
a) Kultúrny dom

ročný nájom
osobitnou zmluvou

osobitnou zmluvou

3. Prenájom hnuteľných vecí
a) miešačka 250 lit. - pre občanov s trvalým pobytom
b) stoly skladacie
c) stoličky
d) pivný stôl skladací + 2 lavičky
pri organizovaní verejných podujatí v obci
e) zariadenie kuchynky – taniere a príbory
taniere (kus)
príbory (kus)
f) vojenský stan
pri organizovaní verejných podujatí v obci

14,00 €/deň
0,35 €/ks/3 dni
0,20 €/ks/3dni
2,00 €/deň
bezplatne
0,020 €/1 - 3dni
0,010 €/1 - 3 dni
5,00 €/ deň
bezplatne

4. Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový
A. Kultúrny dom a zasadačka obecného úradu
a) na usporiadanie pohrebných posedení – kar
* paušál: vodné - stočné

15,00 € + energie
3,00 €

b) na usporiadanie svadieb
* paušál: vodné – stočné

80,00 € + energie
15,00 €

c) plesy, tanečné zábavy, diskotéky
* paušál : vodné - stočné

80,00 € + energie
15,00 €

d) ostatné akcie – krstiny, životné jubileá, prijímanie
promočné posedenia, stretávka spolužiakov,
stretávka svadobčanov po svadbe
* paušál : vodné - stočné

30,00 € + energie
7,00 €

e) usporiadanie rôznych spoloč. a kult. vystúpení
f) pri užívaní priestorov v podkroví sadzba za priestory

35,00 €
20 € + energie
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* vodné a stočné podľa druhu akcie
g) stretávka svadobčanov pred svadbou
* paušál : vodné - stočné
h) predajné a prezentačné akcie

15,00 € + energie
3,00 €
30,00 €

i) stolnotenisové tréningy a zápasy (oficiálne)

bezplatne

j) nácvik dedinská folklórna skupina

bezplatne

k) iné kolektívne aktivity – užívatelia do 18 rokov
0,10 € / osobu
užívatelia nad 18 rokov
0,20 € / osobu
najmenej však 3 € spolu za celé družstvo na 1 vstup do kultúrneho domu
l) poplatok za čistenie obrusov

0,40 €

m) prenájom priestorov kuchyne
(pečenie koláčov, príprava jedál)
* paušál : vodné – stočné

13€/deň+ energie
2 €/deň

n) upratanie priestorov po akcii

10 €

Poplatky za energie:
- poplatok za elektrickú energiu
- poplatok za plyn

podľa aktuál. ceny
podľa aktuál. ceny

B. Dom nádeje
a) prepožičanie obradnej miestnosti na pohrebné obrady
b) za použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň
a vodné - stočné

10,00 €
4,00 €

5. Kopírovacie služby
A4 – jednostranne
A4 – obojstranne
A3 – jednostranne
A3 – obojstranne

0,07 €/ks
0,10 €/ ks
0,14 €/ks
0,17 €/ks

6. Cintorínske poplatky
1. prepožičiavanie hrobového miesta
a) Užívanie – prepožičanie hrobového miesta (hrob) na dobu 10 rokov
jednohrob
25,00 €
dvojhrob
50,00 €
trojhrob
75,00 €
detský hrob
18,00 €
b) Užívanie – prepožičanie hrobového miesta (hrobka) na dobu 10 rokov
jednohrobka
35,00 €
dvojhrobka
70,00 €
trojhrobka
105,00 €
detská hrobka
25,00 €
c) u osôb s trvalým pobytom mimo obce je poplatok u všetkých položiek
dvojnásobný
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2. poplatky za výkop hrobov:
a) výkop detského hrobu ( hĺbke 120 x 80 cm)
b) výkop hrobu - dospelý ( hĺbka 160 x 80 cm )
c) výkop dvojhrobu (hĺbka 220 x 80 cm)
d) výkop hrobu do pomníka ( hĺbka 160 cm)
e) výkop jednohrobky (160 x 120 cm )
f) výkop dvojhrobky (240 x 120 cm)
g) uzatvorenie hrobu - práce a materiál (betón, výstuž, lepenka,
dosky a iné) za pochovanie do hrobky

90,00 €
140,00 €
150,00 €
170,00 €
160,00 €
180,00 €
30,00 €

V službe výkop hrobu sú zahrnuté úkony:
- vytýčenie hrobu (nové hrobové miesto);
- otvorenie hrobu (krycej dosky) pri jestvujúcich hroboch za prítomnosti obstarávateľa
pohrebu alebo ním poverenej osoby;
- zemné práce (výkop zeminy);
- uloženie, odvoz a úprava vykopanej hliny - zásyp hrobu;
- úprava hrobu a jeho okolia po pohrebe;
- manipulácia s vencami a kvetinami;
- zatvorenie hrobu(uloženie krycej dosky) pri jestvujúcich hroboch za prítomnosti
obstarávateľa pohrebu alebo ním poverenej osoby

h) výroba dreveného poklopu (povalka)
30,00 €
i) vstup kamenárskej firmy za účelom vykonania kamenárskych prác: 7,00 €/deň

7. VOZIDLÁ
a) Multicar
poplatok za jednu cestu
+ za každý ubehnutý kilometer
b) AVIA
poplatok za jednu cestu
+ za každý ubehnutý kilometer

3,00 €
0,50 €
3,00 €
0,70 €

8. Vodné a stočné
a) za likvidáciu tekutého odpadu pre občanov, ktorí ho likvidujú
v septiku pri domoch súp. číslo 335/71, 336/72, 337/73
podľa celoročných
nákladov

9. Poplatok za prenájom telocvične ZŠ
c) žiacke krúžky
bezplatne
d) oficiálny tréning 1. FK Krivany
bezplatne
e) verejnosť – kolektívne športy – užívatelia do 18 rokov
0,10 €/osobu
užívatelia nad 18 rokov
0,20 €/osobu
najmenej však 3 € spolu za celé družstvo na 1 vstup do telocvične
f) floorbal
5 € / 2 hod.
g) súkromný prenájom telocvične na športové aktivity:
- občania s trvalým pobytom v obci Krivany
7 € / 2 hod.
- občania bez trvalého pobytu v obci Krivany
10 € / 2 hod.
h) športové turnaje
20 € / turnaj

10. Poplatok za prenájom multifunkčného ihriska
a) pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci a pre
spoločenské organizácie a občianske združenia pôsobiace na
bezplatne
území obce:
mládež a dospelí v čase otváracích hodín
rezervácia
5,00 €/hod.
5

b) základná škola s materskou školou

osobitná zmluva

Článok 5
Splatnosť ceny
1. V prípadoch jednorázového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť
uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda s povereným
zamestnancom obce a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za poskytnutú službu
musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce, musí byť vždy
uzavretá písomná zmluva.
Nájomná zmluva (okrem ďalších náležitostí) musí obsahovať:
• výšku nájomného s tým, že sumy sú splatné v polročných splátkach a to
vopred, prvá najneskôr do 30.05. a druhá do 30.10. daného roka,
• zmluvné pokuty v prípade neplnenia zmluvných povinností.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov – úhrady za služby poskytované obcou sú príjmom
rozpočtu obce.
2. Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák.
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Táto smernica bola schválený Obecným zastupiteľstvom v Krivanoch uznesením
č. 45/2015 dňa 25.02.2015.
2. Smernica nadobúda platnosť 01.03.2015

Ján Šejirman
starosta obce
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