VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2016

Obecné zastupiteľstvo v O r á v k e na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
v y d á v a
pre územie obce O r á v k a toto VZN

OBEC

ORÁVKA

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ
NARIADENIE

Obecné zastupiteľstvo v Orávke podľa § 31 ods. 15 zák. SNR č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov vydáva pre
územie obce Orávka toto

Všeobecné záväzné nariadenie
Č. 01
o bližších podmienkach registračnej a oznamovacej povinnosti daňových a
poplatkových subjektov na území obce Orávka .
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
1. Účelom tohto VZN je podchytenie daňových a poplatkových subjektov správcom
dane
– obcou Orávka a to v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. d/, h/ a m/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
1. 2./ Daňovým a poplatkovým subjektom je daňovník, platiteľ dane a poplatník.
2. 3./ Registračnou a oznamovacou povinnosťou rozumieme povinnosť daňového alebo
poplatkového subjektu právne relevantným spôsobom vykonať úkon, resp. úkon vo vzťahu
k správcovi dane obci a to v lehotách stanovených osobitným predpisom a týmto VZN.

REGISTRAČNÁ A OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
§2
1.

1./ Registračná a oznamovacia povinnosť sa na území obce vzťahuje na daňové a poplatkové subjekty
vykonávajúce podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť na území obce Orávka.

2. 2./ Pri plnení svojej povinnosti podľa ods. 1./ tohto ustanovenia je daňový a poplatkový
subjekt povinný oznámiť a priebežne oznamovať správcovi dane ( § 31 ods. 6 s použitím §
31 ods. 15 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
):
- meno a priezvisko, bydlisko (trvalý pobyt)
- obchodný názov a sídlo spoločnosti
- údaje osvedčujúce povolenie alebo oprávnenie na podnikateľskú alebo inú zárobkovú
činnosť
- čísla všetkých účtov v peňažných ústavoch
- údaje potrebné na určenie druhov dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov
1. 3./Správca dane môže vyzvať daňový a poplatkový subjekt, aby jednotlivé údaje vysvetlil,
prípadne zmenil alebo doplnil v primeranej lehote nie kratšej ako 10 dní.

2. Ak na výzvu daňový a poplatkový subjekt nereaguje, bude správca dane postupovať
v súlade s ústavou § 35 zák. SNR č. 511/1992 Zb. o ukladaní pokút.
3. 4./ Súčasťou splnenia registračnej a oznamovacej povinnosti je aj čestné vyhlásenie.

§3
Osvedčenie
Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému a poplatkovému subjektu daňové
identifikačné číslo a o vykonaní registrácie mu vydá osvedčenie. Osvedčenie nemá
povahu rozhodnutia.
2./ Osvedčenie obsahuje nasledovné skutočnosti a údaje :
a. označenie správcu dane
b. komu sa vydáva
c. deň vydania osvedčenia
d. čoho sa osvedčenie týka
e. identifikačné číslo
1./

§4
Lehoty na plnenie registračnej a oznamovacej povinnosti
1./

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú zárobkovú
činnosť na území Slovenska je povinná do 30 dní sa registrovať u miestne
príslušného správcu dane (§ 31 ods. 1 zák. SNR 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov v znení neskorších predpisov).
2./ Ak dôjde k zmenám v skutočnosti uvedených v § 2 tohto VZN je daňový a
poplatkový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, kedy
vznikli ( § 31 ods. 7 zák. SNR č. 511/1992 Zb.)

§5
Spoločné záverečné ustanovenia
1./ Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Orávke dňa
2./ Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Orávke.
v Orávke dňa 15.12.2015

Ing. Ján Lichanec
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v O r á v k e na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v y d á v a pre územie obce O r á v k a

VŠEOBECNE

toto

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 3
o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce O r á v k a
I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 2
Druhy miestnych daní.
(1) Obec Orávka na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za predajné automaty,
d/, daň za nevýherné hracie prístroje
e/ za jadrové zariadenie
(2) Obec O r á v k a na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady ( ďalej len „ poplatok „).
§3
Zdaňovacie obdobie
(1) Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku je kalendárny rok.
II. č a s ť

Daň z nehnuteľností
§4
Daň z nehnuteľností zahŕňa :

a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§6
Predmet dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území SR a to :
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a
trvalé trávne porasty
b/ záhrady
c/ zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy
e / stavebné pozemky

0,40%.- zo základu dane,
0,30% - zo základu dane
0,30%- zo základu dane,
0,55.%- zo základu dane,
0,35 %- zo základu dane,
2,00% zo základu dane,

§7
Základ dane
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku ( ods. 1 a 3 bez porastov) určená
vynásobením výmery pozemkov na 1m2 a hodnoty pozemku ( podľa ods.1 hodnoty pôdy)
- odst. 1) pri pozemkoch písm. a) podľa prílohy č.1
- odst. 2) pri pozemkoch podľa písm. b),c) a e) podľa prílohy č.2
- odst. 3) pri pozemkoch podľa písm. d) podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku
- odst. 4) namiesto nulovej hodnoty pozemku uvedenej v prílohe č.1 sa použije hodnota
pozemku, ktorá nesmie presiahnuť 50% hodnoty pozemkupodľa prílohy č.1 určenej za
okres do ktorého KÚ patrí
- odst. 5) pri hospodárskych lesoch a pri rybníkoch a s chovom rýb
Príloha č. 1

Orná pôda :
TTP
:

0,3827 €/ m²
0.0846 €/ m²

Príloha č. 2

Záhrada, ZP,OP : 1,32.-€/m²
Stavebné pozemky : 13,20.-€/m²

Daň zo stavieb.
a) Sadzby pre výpočet dane zo stavieb sú rozdelené na
1) dani zo stavieb,
2 ) dani z bytov a nebytových priestorov
§ 10
Predmet dane
1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území SR v tomto členení s nasledovnými
sadzbami

a/

0,034.- €/m² stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre

hlavnú stavbu ,
b/ 0,05..-€/m² stavby na poľnohospodársku produkciu, stavby používané na skladovanie
vlastnej poľnohospodárskej produkcie
c/
0.12.-€t/m² stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d/ 0,13.-€/m² za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáži
a stavby určené , alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e/ 0,17.-cent/m² za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu
a stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb
z výnimkou na skladovanie a administratívu
f/ 0.33.-€/m² za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu
g/ 0,15.-€/m² ostatné stavby neobsiahnuté v položkách a až f.
Daň z bytov
§ 16
Daň z bytov a nebytových priestorov
1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,034 .-€/ za každý aj začatý m² podlahovej plochy
bytu a nebytového priestoru.
2) Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 13 a ročnej sadzby dane
z bytov podľa §14 ods. 1.
3) Poplatok za každé nadzemné alebo podzemné podlažie je stanovené koeficientom 1,2.
§ 17
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1.

Podľa miestnych podmienok v obci Orávka sú od dane oslobodené:

a/
b/
c/
d/
e/
2.

ktoré sú vo vlastníctve obce
ktoré dlhodobo užíva obec / neknihované parcely /
ktoré sú vo vlastníctve cirkví
cesty ktoré obhospodaruje OSC
ktoré sú oslobodené od zákona

V obci O r á v k a sa od dane zo stavieb a dane z bytov oslobodzujú tieto stavby:

a/ budovy a stavby vo vlastníctve obce,
b/ budovy vo vlastníctve rímskokatolíckej farnosti R. Seč - kostol Orávka
3. Osobám starším ako 70 rokov, ktorí sú vlastníci stavby, alebo bývajú, užívajú
nehnuteľnosť sami, pre svoje účely.
4. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po
zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva
a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo k nehnuteľností. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára
bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie
dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny

skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak/ vydraženie/.
5. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
6. Splatnosť daňovníka prevádzajúceho poľnohospodársku výrobu je :
a. ) V štyroch splátkach : ¼ do 31. marca, ¼ do 30. júna, ¼ do 30. septembra
a ¼ do 30. novembra bežného roka za ktorý sa daň vyrubuje
b. )V troch splátkach : 40% do 30. júna, 30% do 30. septembra a 30% do konca
novembra
Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu Orávka,
b/ na účet obce 31321392/0200, vedený vo VÚB a.s. Rimavská Sobota

TRETIA ČASŤ
§ 22
Daň za psa
1. predmetom dane za psa je pes starší ako 6.mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
§ 25
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 2,50.-€ za každého jedného psa a kalendárny rok.
§ 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti.
1. Spôsoby preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti pri podaní vrátenia dane:
a/ očkovací preukaz,
b/ potvrdenie od veterinárneho lekára
2. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 odst.1 a zaniká posledným dňom mesiaca ,
v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
3. Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. marca tohto
zdaňovacieho obdobia.
4. Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu Orávka,
b/ na účet obce 31321392/0200, vedený vo VUB a.s. Rimavská Sobota

§ 30

Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce O r á v k a, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej
dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce, t. j. – areál školy
- náves v hornej časti
- pri železničnej trati
- náves v spodnej časti obce
2. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového
vozidla v obci Orávka sú:
a/ odstavná asfaltová plocha pred OcÚ ,
b/ náves v hornej časti
.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia lunaparku a iných
atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ parkovanie vozidla

§ 33
Sadzba dane
1. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je, 0,0066.-€ za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

§ 34
1. Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti a splatnosť
sa stanovuje nasledovne:
2. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne OcÚ v Orávke
b/ cez účet 31321392/0200 vedený vo VÚB a.s. v Rimavskej Sobote

ŠIESTA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 47
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 170 ,-€ za jeden predajný automat a kalendárny rok.

2. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a / v hotovosti do pokladne obecného úradu Orávka,
b/ na účet obce 31321392/0200, vedený vo VUB a.s. Rimavská Sobota
3. Od dane sú oslobodené automaty ktoré na území obce zabezpečujú pitný režim /
pitná voda /
SIEDMA ČASŤ

Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 55
Sadzba dane
1. Sadzba dane je 135,-EURO za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 56
Vznik a zánik daňovej povinnosti.
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací stroj začal prevádzkovať a zaniká posledným
dňom , v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
2. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú
evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja ,
b/ miesto prevádzkovania automatu,
3. Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti do pokladne OcÚ v Orávke
b/ cez účet 31321392/0200 vedený vo VÚB a.s. v Rimavskej Sobote

DESIATA ČASŤ
§ 77
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ
ODPAD
Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
Sadzba poplatku
1.Na území obce sa uplatňuje poplatok :
a) za osobu a kalendárny deň :
Sadzba poplatku je : 0,0329.-€/deň

b ) Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
je : 0,020

€/ kg.

§78
Určenie poplatku
1) Poplatok určí obec za zdaňovacie obdobie nasledovne:
a) súčin sadzby a počet kalendárnych dní v zdaňovacom období, v ktorom má poplatník v obci
trvalý pobyt , alebo prechodný pobyt alebo počas užívania nehnuteľnosti
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období , ak ide o poplatníka
ba) PO oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie
bb) podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na podnikanie
bc) Pri pohostinstvách sadzba vynásobením počtom dní v roku s priemerným počtom
využívaných miest
bd) pri podnikateľských subjektoch je to sadzba vynásobením počtom dní s vynásobením
priemerným počtom zamestnancov.
3) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti
4) Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Vyrubenie
poplatku a splatnosť určuje § 81 a § 81a zákona o miestnych daniach. Obec môže určiť platenie
poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým
sa vyrubuje poplatok.
§79
Zníženie a odpustenie poplatku
Správca poplatku zníži poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok
na zníženie poplatku, a to tak, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo
nezdržiava na území mesta na základe písomnej žiadosti
a) študentom základných a stredných škôl vysokých škôl s ubytovaním mimo územia obce Orávka
vo výške 35% ročného poplatku, ktorí budú štúdium dokladovať potvrdením zo školy, prípadne
potvrdením o pridelení internátu alebo nájomnou zmluvou
b) fyzickým osobám dokladujúcim pracovný pomer v zahraničí vo výške 35% ročného poplatku,
ktorí budú pracovný pomer dokladovať pracovnou zmluvou ( zmluvou s agentúrou sprostredkujúco
zamestnanie, potvrdením zo školy ),alebo potvrdením o trvalom pobyte v zahraničí,
(2) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na odpustenie poplatku a to tak, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval
alebo nezdržiava na území obce na základe písomnej žiadosti. ( fyzickým osobám dlhodobo žijúcich
mimo územia obce Orávka, ktorí budú svoj dlhodobý pobyt dokladovať potvrdením o prechodnom
pobyte, pracovnou zmluvou, nájomnou zmluvou, potvrdením od zamestnávateľa , potvrdenie o
hospitalizácii, umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, umiestnení do
ústavnej starostlivosti, umiestnení v dome dôchodcov )
(3) V prípade, že doklad podľa ods. 1 a 2 nie je v slovenskom jazyku , je žiadateľ povinný uvedený
doklad dať preložiť úradný preklad do úradného jazyka.
§80
Drobný stavebný odpad
Na základe , že obec nedisponuje zberným dvorom:
1. Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným
stavebným odpadom /veľkokapacitný kontajner, / jeho odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie DSO/

od zberovej spoločnosti. Zabezpečí preberanie a stanovenie hmotnosti DSO prineseného
obyvateľom na stanovište /predpokladá sa akceptácia prepočtu podľa objemovej hmotnosti/ a
následne sa vyrubí poplatok s úhradou v hotovosti do pokladne OcÚ
2. Obyvateľ bude mať povinnosť uložiť DSO na najbližšej skládke, pričom poplatok za
zneškodnenie DSO musí uhradiť obci na základe vážneho lístka (v tomto prípade je výška
poplatku stanovená po dohode s príslušnou skládkou /v danom limite/)
3. Zberný dvor pre skládku DSO pre občanov, ktorí si odnesú DSO bez škodlivín sami je skládka
v Tornali vedená spoločnosťou Brantner Tornaľa.

§81
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve
Slovenskej republiky.
2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.
3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2013 o odpadoch vrátane dodatkov. .
4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Orávke dňa
15.12.2015.a schválilo ho uznesením č. .04/2015.
5. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta od 30.11.2015 do
14.12.2015. .
6. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, teda dňa .01.01.2016.

Ing. Ján Lichanec
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v O r á v k e na základe ústavy § 4 ods. 3 písm. e, f, g a i zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11
ods. 3 písm. g citovaného zákona vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie
Č. 4
o úhradách za poskytované služby
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.

Toto VZN upravuje bližšie úhrady za služby poskytované obcou Orávka a vykonávané
prostredníctvom Obecného úradu v Orávke.
Stanovené a určené ceny, prípadne ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Orávka
a orgány Obecného zastupiteľstva obce Orávka.
Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách a ostatných osobitných predpisov.
Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Orávka a tiež
podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Orávka vo vzťahu k majetku
obce, ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným zriaďovateľských
alebo zakladateľských listín.
§ 2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene je dohoda o výške ceny, alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí,
s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým,
že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim ( § 3 ods. 1 zák.
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách).

ZMLUVY
§ 3
Úvodné ustanovenie
1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko,
čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie
na miestnom trhu.
§ 4
Návrh na uzavretie zmluvy
1. Obec Orávka stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.

2. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzný pre všetkých
pracovníkov obce.
Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou
hodnotou rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.
§ 5
Splatnosť ceny
1. V prípadoch jednorazového poskytnutia služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená
písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby.
2. Pokiaľ ide o nájom nehnuteľných a hnuteľných vecí v majetku obce Orávka, musí byť
uzatvorená písomná zmluva, alebo ústna dohoda ktorá je splatná podľa dohody.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 6
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Orávka.
2. Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR
č. 18/1996 Z.Z. o cenách.
3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.
4. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch, v prípadoch hodných osobitného
zreteľa rozhodnúť aj inak. Nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu polovicu z návrhu ceny
určenej sadzobníkom cien.
§ 7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Orávke dňa 15. 12.2015
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Orávke.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.
V Orávke dňa 15.12. 2015

Ing. Ján Lichanec
starosta obce

Obec O r á v k a , 980 42 Rimavská Seč

SADZOBNÍK OBECNÝCH PLATKOV

v Orávke 14.12.2015

Príloha č. 1
Sadzobník cien pre poskytovanie služieb.

1. Vysielanie v obecnom rozhlase
za jeden oznam do 5 minút ……………………………….

2,50 .- €

za každú ďalšiu minútu ......................................................

0,20.- €.

2. Prenájom sály kultúrneho domu
- zábava, diskotéka, svadba, atď. občan s TP ... 50,-€ /+ elek. Plyn , kúrenie/
- zábava, svadba občan bez TP v obci ..............100.-€ / kúrenie, kuchyňa /
- propagačné podujatia, schôdze...................
oslavy občania obce.......................................

3,35.- EUR/hod
50.-€ / + elektrika , plyn, riad /

- kary …pre občanov s TP v obci …………… 0 .€ / + plyn, elektrika/
3. Kopírovanie 1. strana...........................................................7 cent.
Kopírovanie obojstranne 1. strana ......................................10- cent
4. Sadzobník cien pre riad :
Hlboký a plytký tanier po .............................................. 7.-cent + 7.cent-Sk
Malý tanier
.............................................. 3.cent/ks
Polievková misa ........................................................... 7.-cent/ks
Oválna misa nízka ............................................................ 7.-cent /ks
Misa na šalát ...................................................................... 7.-cent/ks
Kompótová miska .............................................................. 3.-cent/ks
Šálka na kávu komplet ....................................................... 7.-cent/ks
Príbor /lyžica + vidlička a nožík/ ....................................... 7 + 7 cent
Pohár 0,2 dcl hladký ........................................................ 5.-cent /ks
Pohár 0,3 ......................................................................... 7.- cent/ks
Pohár na aperitív ................................................................ 7.-cent/ks
Štamperlík ......................................................................... 3..-centl/Ks
Obrus .................................................................................. 50.-cent/ks
Stôl ...................................................................................... 17-cent/ks
Stolička ...............................................................................7.-cent/ks
5. Upravovaná voda................................................................3.-cent/l
7.Cintrínsky poplatok /údržba cintorína bez počtu hrobov/ ... 2,50.-€/domácnosť
Cintrínsky poplatok /hrob. miesto, občan mimo obce./.........2,50.-€
V Orávke dňa 15.12.2015
Ing. Ján Lichanec
starosta obce

