OBEC MALUŽINÁ
Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Malužiná
Obec Malužiná na základe § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou (ďalej len Sadzobník) upravuje
jednotlivé služby a úkony vykonávané obcou, spôsob a výšku úhrady za ne.
2. Služby a úkony sú vykonávané zamestnancami obce Malužiná s využitím majetku obce.
3. Výška úhrady za poskytované služby a vykonané úkony je uvedená v Prílohe č..1 tohto sadzobníka.
4. Sadzobník sa nevzťahuje na úkony spoplatnené podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
5. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej právnej úpravy - zákona NR SR č. 18/1995
Z. z. o cenách a sú záväzné pre orgány Obce Malužiná, Obecný úrad v Malužinej a všetky právnické a
fyzické osoby, ktoré o tieto služby a úkony požiadajú.
Článok 2
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene služby alebo úkonu vykonávaného obcou je dohodou o výške ceny a vznikne tým,
že žiadateľ súhlasí s uvedenou cenou alebo s tým, že požadovanú cenu zaplatí.
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo z časti náklady na obstaranie, spracovanie, prevádzkovanie
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a úkonov obce.
Článok 3
Zmluvný vzťah
1. Sadzobník je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka
(ďalej len OZ).
2. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb a vykonávania úkonov zo strany obce nemusí byť
o tomto uzatvorená písomná zmluva. Postačuje ústna dohoda o úhrade ceny za poskytovanú službu alebo
vykonaný úkon.
Článok 4
Splatnosť ceny
1. Cena za poskytovanú službu alebo úkon je splatná naraz pred poskytnutím služby alebo vykonaním
úkonu.
2. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a) Prevodným príkazom na účet obce v Prima banke, číslo účtu IBAN: SK22 5600 0000 0016 0993
1002.
b) Platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade.
3. Doklad o úhrade za poskytnutú službu alebo vykonaný úkon musí obsahovať náležitosti účtovného
dokladu požadované osobitnou právnou úpravou, najmä zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 5
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy plynúce zo zmluvných vzťahov v zmysle Sadzobníka sú príjmami rozpočtu obce.
2. Ak Sadzobník neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa primerané ustanovenia Občianskeho zákonníka
a zákona NR SR č. 18/1995 Z. z. o cenách.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Sadzobník za poskytované služby a úkony vykonávané obcou bol schválený uznesením OZ č. 26/2020
zo dňa 23.09.2020.
2. Sadzobník nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

V Malužinej, 23.09. 2020
Ing. Břetislav Chytil
starosta

Príloha č. 1
SADZOBNÍK CIEN
za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou Malužiná

Položka 1
Za oznam v miestnom rozhlase:
a) V pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod
b) V pracovných dňoch po 15:00 hod. a v dňoch pracovného
pokoja a pracovného voľna
Položka 2
Kopírovacie služby čiernobiele a to:
a) A4
b) A4 obojstranne
Kopírovacie služby farebne a to:
a) A4
b) A4 obojstranne

6,60€
10,00€

0,10€
0,20€
0,25€
0,50€

Položka 3
Knižničné poplatky
a) Registračný poplatok – členské
b) 1.upomienka
c) 2.upomienka
d) 3.upomienka

1,00€
0,00€
0,50€
1,00€

Položka 4
Manuálne práce a to:
a) Kosenie krovinorezom (za 1 hod.)
b) Mulčovanie (za 1 hod.)
c) Zametanie spevnených plôch (za 1 hod.)

8,50€
11,00€
11,00€

Položka 5
Použitie mechanizmov a to:
a) Traktor s vlečkou (za 1 hod.)
b) Traktor s pluhom zimná údržba (za 1 hod.)
c) Traktor s cisternou ( za 1 vývoz na čističku LVS)
Položka za likvidáciu odpadových vôd v ČOV LVS
(platná sadzba na rok 2020)

15,00€
30,00€
54,00€
4,31€/ m3

