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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej na základe ust. § 6 ods. 1 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v  znení neskorších predpisov, v nadväznosti s ustanoveniami § 11 ods. 1 zákona 

č.18/1996 Zb. o cenách  v y d á v a   pre územie obce Slopná  toto : 
 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
č. 3/2012 

 

 

 

 

 

 
o úhradách za poskytované služby v obci Slopná 

(cenník služieb na území obce Slopná) 
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§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto VZN o úhradách za poskytované služby v obci Slopná (ďalej len obec) (cenník služieb na území 
obce Slopná) upravuje bližšie úhrady za služby poskytované obcou a vykonávané Obecným úradom 
v Slopnej. Tieto ceny sú záväzné pre rozpočtové a príspevkové organizácie a pre občanov obce Slopná. 
Cenou sa rozumie peňažná suma za ktorú musí občan, právnická osoba (ďalej len PO), fyzická osoba - 
podnikateľ (ďalej len FO), uhradiť určenú a odsúhlasenú sadzbu. Táto služba poskytovaná obcou cez 
inú organizáciu musí mať podobu zmluvy. 

(2) Stanovené a určené ceny, prípadne ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce a služby vykonávané 
Obecným úradom. 

(3) Stanovené ceny za poskytované služby boli odsúhlasené Obecným zastupiteľstvom obce Slopná (ďalej 
len OZ).  

 
§ 2 

Predmet pôsobnosti 

Obec poskytuje za úhradu občanom a iným PO a FO nasledovné služby: 
a) vyhlásenie relácií v miestnom rozhlase, 
b) kopírovanie tlačív, výpis z tlačiarne a faxovanie, 
c) prenájom sály obecného domu, 
d) vypožičiavanie inventáru KD, 
e) úhrada poplatku v ŠKD, 
f) použitie chladiaceho zariadenia a obradnej miestnosti domu smútku. 

 
§ 3 

Vyhlásenie relácií v miestnom rozhlase 

(1) Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase: 
− reklamné oznamy       2,50 € 
− smútočný oznam       0,00 € 
− oznam pri životnom alebo inom jubileu     1,00 € 
− vyhlásenie ambulantného predaja     1,50 € 
− oznamy štátnych organizácií, cirkevných inštitúcií, škôl, poštového úradu, zdravotníckych 

zariadení, miestnych spolkov a združení (DHZ, poľovnícke združenie, holubári, urbár), FO a PO, 
ktoré vykonávajú kontrolnú a preventívnu činnosť (obvodný alebo detský lekár, veterinár, správca 
inžinierskych sieti a pod.)      0,00 € 

(2) Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase je splatný pred poskytnutím služby do pokladne Obecného 
úradu v Slopnej. 

 
§ 4 

Kopírovanie tlačív, výpis z tlačiarne a faxovanie 

(1) Kopírovanie tlačív: 
− formát A4 jednostranne       0,07€ 
− formát A4 obojstranne       0,13 € 
− formát A3 jednostranne       0,13 € 
− formát A3 obojstranne       0,18 € 

(2) Výpisy z tlačiarne: 
a) čiernobiele: 

− formát A4 jednostranne      0,10 €  
− formát A4 obojstranne      0,20 €  

b) farebné: 
− formát A4 jednostranne      0,15 €  
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− formát A4 obojstranne      0,30 €  
(3) Faxovanie na jedno telefónne číslo: 

a) v rámci Slovenska       0,70 € 
b) do zahraničia        1,00 € 

(4) Poplatok je splatný bezprostredne po poskytnutí služby do pokladne Obecného úradu v Slopnej. 
 

§ 5 
Prenájom sály kultúrneho domu 

(1) Prenájom sály kultúrneho domu/akcia občania s trvalým alebo prechodným pobytom: 
a) v letnom období (1.5. – 31.8.): 

− svadba        20,00 € 
− rodinná oslava       15,00 € 
− kar         10,00 € 

b) v zimnom období (1.9. – 30.4.): 
− svadba        22,00 € 
− rodinná oslava       17,00 € 
− kar         12,00 € 

(2) Prenájom sály kultúrneho domu/akcia občania bez trvalého alebo prechodného pobytu: 
b) v letnom období (1.5. – 31.8.): 

− svadba        40,00 € 
− rodinná oslava       30,00 € 
− kar         20,00 € 

c) v zimnom období (1.9. – 30.4.): 
− svadba        43,00 € 
− rodinná oslava       33,00 € 
− kar         23,00 € 

(3) Prenájom sály kultúrneho domu/akcia na prezentáciu, predaj výrobkov: 
a) letné obdobie (1.5. -.31.8.)      5,00 €/hod. 
b) zimné obdobie (1.9. – 30.4.)      7,00 €úhod. 

(4) Prenájom sály kultúrneho domu na zábavu, diskotéku, ples/akcia: 
a) letné obdobie (1.5. – 31.8.)      35,00 € 
b) zimné obdobie (1.9. – 30.4.)      40,00 € 

(5) Pri zábavách spojených s tradíciami v obci (fašiangová zábava, zábava pri váľaní májov) alebo akcie 
usporiadane v spolupráci s obcou      0,00 € 

(6) Poplatok za prenájom sály kultúrneho domu je splatný pri vystavení nájomnej zmluvy pred 
poskytnutím prenájmu do pokladne Obecného úradu v Slopnej. v cene za prenájom je aj použitie 
nábytku, ktorý je súčasťou inventáru kultúrneho domu. 

 
§ 6 

Výpožička inventáru kultúrneho domu 

(1) Výpožička nábytku mimo sály kultúrneho domu: 
− stoličky         0,15 €/kus 
− stoly         0,50 €/kus 

(2) Výpožička riadu, obrusy: 
− tanier (plytký, hlboký)       0,03 €/kus 
− tanier dezertný        0,02 €/kus 
− šálka na kávu s podšálkou      0,05 €/kus 
− pohár sklenený        0,02 €/kus 
− príbor         0,03 €/kus 
− čajová lyžička        0,02 €/kus 
− misa polievková       0,05 €/kus 
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− naberačka        0,05 €/kus 
− obrus         0,05 €/kus 

(3) Poplatok za výpožičku inventáru kultúrneho domu je splatný v deň výpožičky do pokladne Obecného 
úradu v Slopnej. 

 
§ 7 

Úhrada poplatku v ŠKD 

(1) Úhrada poplatku za účasť v ŠKD v budove základnej školy   2,00 €/mesiac 
(2) Poplatok za účasť v ŠKD je splatný do pokladne Obecného úradu v Slopnej za príslušný kalendárny 

mesiac. 
 

§ 8 
Použitie chladiarenského zariadenia a obradnej miestnosti domu smútku 

(1) Prenájom obradnej miestnosti domu smútku s použitím chladiaceho zariadenia 
a) pre zosnulého, ktorý bol občanom obce     5,00 €/72 hod. 

za každých ďalších, aj začatých 24 hod.     2,00 € 
b) pre zosnulého, ktorý nebol občanom obce    10,00 €/72 hod. 

za každých ďalších, aj začatých 24 hod.     2,00 € 
(2) Prenájom obradnej miestnosti domu smútku bez použitia chladiaceho zariadenia 

a) pre zosnulého, ktorý bol občanom obce     3,50 € 
b) pre zosnulého, ktorý nebol občanom obce    7,00 € 

(3) Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia a obradnej miestnosti domu smútku je splatný po 
smútočnom obrade do pokladne Obecného úradu v Slopnej. 

 
§9 

Spoločné ustanovenia 

(1) Príjmy z týchto služieb sú príjmami rozpočtu Obce Slopná. 
(2) Sadzobník je zverejnený a vyvesený na verejnom mieste, na webovej stránke obce www.slopna.sk a 

zároveň je umožnené každému nahliadnuť na obecnom úrade do tohto všeobecne záväzného 
nariadenia. 

(3) Pre fyzické osoby – podnikateľov a prípadne právnickým osobám pri možnosti získania darov a 
sponzorstva pre obec resp. reprezentácie obce, starosta obce môže znížiť túto maximálnu sadzbu služby 
o 50%. 

(4) Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v z.n.p. a poplatky podľa zákona č. 544/1990 Z.z. 
v z.n.p. sa účtujú podľa spomínaných právnych noriem. 

 
§ 10 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Slopnej na svojom zasadnutí dňa 13.7.2012 uznesením č. 
42/2012 a účinnosť nadobúda dňom 1.8.2012. 

(2) Zmeny a doplnky tohto cenníka služieb poskytovaných Obcou Slopná schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Slopnej. 

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN účinné od 1.1.2011. 
 
 
 
 
 
         Mgr. Eva Košaríková 
         starosta obce 


