
 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 

o úhradách za poskytované služby obcou Ruská Bystrá 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej (ďalej len OcZ) sa v zmysle § 6 ods. 1, § 4 ods.  

3 písm. e), f) g) a i) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších  

zmien a doplnkov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN),  

ktorým sa upravujú úhrady za poskytované služby obcou Ruská Bystrá. 

 
 

Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje bližšie úhrady za služby poskytované 

obcou Ruská Bystrá a vykonávané Obecným úradom v Ruskej Bystrej. 

(2) Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Ruská 

Bystrá a orgány obecného zastupiteľstva obce Ruská Bystrá. 

(3) Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR č. 

18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobných predpisov. 

 

                Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá 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). 

 
 

§ 2 

Dohoda o cene 

 

(1) Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena tvorí,   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) 

(2) Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo z časti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh 

tovaru a zisk ( § 3 ods. 3 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách). 

 
 

 

Článok II.  

ZMLUVY 

 

§ 3 

Úvodné ustanovenia 

 

(1)  Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo 

všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 obč. zákonníka). 

 

(2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách). 
 

 



 

 

 

 

 

§ 4 

Návrh na uzatvorenie zmluvy 

 

(1) Obec Ruská Bystrá stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. 

       Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a Obč. 

zákonníka. 

 

(2) Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto všeobecne záväzného nariadenia 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 poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť 

uzatváraná písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda o úhrade ceny služby. 

 

       Doklad o úhrade za poskytovanú službu musí obsahovať náležitosti požadované 

osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 563/1991 zb. o účtovníctve. 

 

(2) pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí majetku obce Ruská Bystrá, musí 

byť uzatvorená písomná zmluva. 

 

       Nájomná zmluva – okrem ďalších náležitostí – musí obsahovať tiež aj: 

 

       - výšku nájomného, s tým, že sumy sú splatné podľa dohody alebo 

najneskôr vo štvrťročných splátkach v rozhodujúcom roku. 

 

      - zmluvné pokuty v prípade nesplnenia zmluvných povinností. 

 

 

 

Článok III. 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Ruská Bystrá. 

 

(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  obce. 

Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do tohto všeobecne záväzného 

nariadenia a tiež sadzobníka cien. 

 



 

 

(4) Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch – v prípade hodných osobného 

zreteľa (najmä soc. pomery a pod.) rozhodnúť inak. 

 

 

(5) Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb obcou Ruská Bystrá je riešené osobitnou 

zmluvou, uzavretou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

(6) Každý prenajímateľ kultúrneho domu odvádza prenajaté priestory v pôvodnom stave 

ako prevzal podľa dohody. Akékoľvek zistené poškodenie hradí v plnom rozsahu. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 
 

(1) Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Ruskej 

Bystrej dňa 11.12.2020 uznesením č. 1/4/2020 

 

(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Ruskej Bystrej. 

 

(3) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o úhradách za poskytované služby 

obcou Ruská Bystrá. 

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021. 

 

 

 

 
                                                                                                                       Ján Sakulič 

                                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

Návrh tohto VZN obce: 

 

Vyvesený dňa 26.11.2020 

 Zvesený dňa  11.12.2020 

 

Schválené VZN obce: 

Vyvesené dňa   15.12.2020 

 

 Zvesené dňa    31.12.2020      



 

 

 

Sadzobník cien za poskytovanie služieb obcou Ruská Bystrá 

/návrh ceny podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 zák. 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách/ 

 
 

1. Prenájom priestorov  kultúrneho domu: 

 

-  sála s príslušenstvom (kuchyňa, skladové priestory...): 

 
 tanečná zábava, diskotéka, posedenie pri hudbe a tanci, reklamné podujatie – domáci: 20,00 €/akcia (akcia 

max. 2 dni) 

 

 ples, svadba – domáci: 30,00 €/akcia (akcia max. 2 dni) 

 

 rodinné spoločenské udalosti – domáci: 20,00 €/akcia (akcia max. 2 dni) 

 

 kar – domáci: 10,00 €/akcia

 

 zasadnutie miestnych organizácií: 10,00 €/akcia (akcia max. 2 dni)

 

 iné akcie – po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom:

 domáci: 5,00 €/hod.

 cudzí:  10,00 €/hod. 

 
 prenajímateľ uhrádza aj ostatné náklady na prevádzkovú činnosť spojenú s uvedenými priestormi počas prenájmu (elektrina, 

vykurovanie, vodné a iné) 

 

 domáci (obyvateľ obce s platným trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Ruská Bystrá), cudzí (občan bez trvalého 
alebo prechodného pobytu na území obce Ruská Bystrá) 

 

 

2. Poplatky za prenájom priestorov na reklamné a predajné účely 

 
 za použitie sály (predaj) 10,00 EUR

 predaj za prenájom trhového miesta na predajnom stole bez poplatku

(priestory okolia kultúrneho domu max. 5 hodín) 

 predaj z osobného auta bez poplatku

(priestory okolia kultúrneho domu max. 5 hodín) 

 predaj z ložnej plochy prívesu, nákladného alebo dodávkového auta bez poplatku

(priestory okolia kultúrneho domu max. 5 hodín) 

 

Ostatné poplatky 

 

          1.   Cintorínsky poplatok za údržbu a správu cintorína  

 rodinný dom ........................................................................... 3,33 € / kalendárny rok 

1. Poplatok za vyhlásenie obecným rozhlasom: 

   na podnikateľské účely..........................................................5,00 € 

2. Poplatok za faxové služby/scanovanie/......................................1,00 € 

3. Poplatok za kopírovanie.............................................................0,10 € / strana 

4. Poplatok za vystavenie potvrdenia ............................................5,00 € 

5. Poplatok za zapožičanie inventáru - cudzí 

 zapožičanie stolov.................................................................2,00 € 
 zapožičanie lavičiek..............................................................1,00 € 

       6.  Za zapožičanie stavebnej miešačky .............................................8,00 € / deň 
 
 

 

 



 

 

  
 

Platenie poplatku 

 

Poplatky je možné uhradiť poštovou poukážkou, prevodom v prospech príslušného účtu obce 

alebo do pokladne obce. 

 

Účinnosť   nadobúda   schválením  uznesenia  č. 1/4/2020 zo IV. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2020 

 

Ceny sú platné od 01.01.2021  

V Ruskej Bystrej, dňa 11.12.2020 

 Ján Sakulič 

starosta obce 


