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   Všeobecne  záväzné  nariadenie 

obce  GYŇOV  

č. 3/2021 

o úhradách  za služby poskytované obcou Gyňov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Gyňov v súlade s §11 ods. 4 písm. g, 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo 

na tomto všeobecne záväznom nariadení /ďalej len „nariadenie“/. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje jednotlivé služby a úkony 

vykonávané obcou Gyňov (ďalej len „obec“), spôsob a výšku  úhrady za ne. 

2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Gyňove (ďalej len „OcÚ“) a starostom obce, ako 

výkonným  orgánom obce. 

3. VZN sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR  č. 145/1995  Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Ceny  za  poskytované  služby a úkony  vychádzajú z platnej  právnej  úpravy - zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách a sú záväzné pre orgány obce Gyňov, OcÚ a všetky právnické a fyzické 

osoby, ktoré o tieto služby a úkony  a prenájom požiadajú, s výnimkou oslobodenia uvedeného pri 

jednotlivých položkách sadzobníka cien, ktorý je súčasťou tohto VZN. 

5. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na prenájom, spoplatňovaný 

úkon,  alebo v  záujme ktorej bol prenájom resp. takýto úkon vykonaný. Ak je poplatníkov niekoľko, 

sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. 

6. Poplatková povinnosť vzniká podaním podnetu alebo žiadosti na prenájom, vykonanie služby alebo 

úkonu obcou. 

 

§2 

Dohoda o cene 

1. Dohoda o cene je dohodou o výške ceny a  vznikne tým, že žiadateľ súhlasí s uvedenou cenou, alebo 

tým, že požadovanú cenu zaplatí. 

2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, prevádzkovanie 

zariadenia slúžiaceho na prenájom, poskytovanie služieb a úkonov obce. 

§ 3 

Zmluvný vzťah 



1. Obec stanovuje sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je uvedený § 4 tohto  VZN. 

2. Sadzobník cien je návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka. 

3. V prípade jednorazového poskytovania služieb zo strany obce sa neuzatvára písomná zmluva.   

( kopírovacie služby, služby miestneho rozhlasu a pod ). 

  

§ 4 

Sadzobník úhrad /cien/ 

Sadzobník úhrad /cien/ upravuje nasledovne: 

1. Vyhlásenie  v miestnom rozhlase 

relácia  počas  pracovnej doby      2,00 € 

po pracovnej dobe a cez víkend      3,30 €  

relácia   jubilantom  počas pracovných dní     3,30 €                                           

 relácia jubilantom cez víkend      6,60 €    

 relácia typu ambulantného predaja počas  prac. doby    3,30 € 

 relácia typu ambulantného predaja po prac. dobe, sobota   10,00 €   

 relácia podnikateľského typu – reklama počas prac.dní, sobota                  30,00 € 

2. Kopírovacie  služby 

 formát A4 jednostranne        0,06 € 

 A 4 obojstranne        0,10 €  

 A 3 jednostranne        0,15 €  

 A 3 obojstranne        0,20 €  

3. Tlač dokumentov 

 Čieronobiele (1 str.)        0,06 € 

 Čiernobiele  (1 list – obojstranne)      0,10 € 

4. Skenovanie 

 jedna strana          0,40 €                                                           

5. Prenájom sály KD  

    na kar – občania s TP v Obci Gyňov                  15,00 € 

 na oslavy – občania s TP v Obci Gyňov                       50,00 € 

 na oslavy – občania bez TP v Obci Gyňov                      120,00 € 

 na plesy a zábavy – pre organizácie pôsobiace v Obci Gyňov    70,00 € 

 na plesy a zábavy – pre organizácie pôsobiace mimo obce        140,00 € 

 na svadbu – občania s TP v Obci Gyňov     120,00 € 

 na svadbu – občania bez TP v Obci Gyňov     170,00 € 

 

 prezentácie – do 3 hodín           30,00 € 

 prezentácie – nad 3 hodiny                          80,00 € 

 

Prenájom návlekov na stoličky 1,50 €/ks 

               

 

- V cene sú započítané náklady na energie, nájomné a upratovanie, klimatizácia 

- Akcie (ples, zábava) organizované obcou, resp. zastrešované obcou –  bez poplatku  

- Schôdzková činnosť spoločenských organizácií, obč. združení, politických strán a hnutí 

s registráciou v obci Gyňov – bez poplatku 

- Akcie spoločenských organizácii, obč. združení, politických strán a hnutí s komerčným účelom – 

výška poplatku podľa bodu č. 5 – prezentácie 

-  

 



Nájomné pre cateringové firmy  

 

0,50 €/osoba z uskutočnenej spoločenskej akcie: kar  

1,50 €/osobu z uskutočnenej akcie: oslava, ples 

2,00 €/osobu z uskutočnenej spoločenskej akcie – svadba, firemný večierok a iné. 

 

V prípade realizácie spoločenských akcií uskutočnených pre Obec Gyňov, nájomca nájomné 

neuhrádza. 

 

 

6. Za administratívne úkony 

  vyjadrenie obce o cene nehnuteľností pre súdneho komisára   

 na účely dedičstva        10,00 €  

 potvrdenie za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu   1,70 € 

 potvrdenie o účasti na pohrebe      1,00 € 

 Iné potvrdenia nespoplatňované správnymi poplatkami    2,00 € 

 

7. Za predaj smetnej nádoby 

            predaj smetnej nádoby (KUKA)       podľa aktuálnej ceny                                                    

 predaj smetnej nádoby (plast)          

 poplatok za odpadovú nádobu nad rámec  

§ 17 ods. 5 VZN č. 1/2013 podľa aktuálneho VZN  o poplatku na území obce Gyňov 

  

 

 

 

§ 5 

Splatnosť ceny 

1. Cena za prenájom, poskytovanú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím prenájmu, služby 

alebo vykonaním  úkonu, ak v tomto VZN  nie je uvedené inak. 

2. Úhrada ceny môže byť realizovaná: 

a) prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave, 

b) poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave, 

c) platbou v hotovosti do pokladne obce na OcÚ. 

3. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti požadované 

osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom SNR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

 

§ 6 

Spoločné ustanovenia 

1. Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto VZN sú príjmami rozpočtu obce. 

2. Ak toto VZN neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa primerané ustanovenia Občianskeho zákonníka a 

zákona NR SR č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov. 

3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na informačnej tabuli Obce Gyňov. 



§ 7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gyňove dňa  

14.12.2021, uznesením č.  125/2021. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. č. 1/2019 o úhradách  za služby poskytované obcou 

Gyňov 

3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Gyňov nadobúda účinnosť 01.01.2022 

 

 

V Gyňove, 16.12.2021 

 

 

 

        Mgr. Denisa Vargová 

                starosta obce 

 

 

 

 

 


