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Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2015 

Obce Dolné Saliby 
 

o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby  
 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Saliby podľa § 11 ods. 4 písm. g) a v súlade s § 6  

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a Štatútu 

obce sa uznieslo: 

 

Článok I. 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) obsahuje cenník služieb 

poskytovaných obcou Dolné Saliby. 

 

Článok II.  

§ 2  

Rozhlasový poplatok 

1. Za zverejnenie oznamu vo verejnom rozhlase zaplatí: 

- Jednorazové vyhlasovanie 4,00 

2. Oznamy vo verejnom záujme – vrátane smútočných oznámení z príležitosti prvého 

výročia úmrtia - sú bezplatné. 

3. Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie. 

 

§ 3  

1. Využívanie plochy obecného infokanálu Heizer TV pre občanov a spoločnosti sa riadi 

nasledovnými  pravidlami:  

2. Občania a zástupcovia spoločnosti odovzdajú základné informácie na zverejnenie  na 

OcÚ zásadne v písomnej forme – na predtlači -  s vyznačením požadovanej doby 

zverejnenia 

3. Všetky oznamy sa odvysielajú v obidvoch jazykových mutáciách – v slovenskom 

i v maďarskom jazyku-, v súlade s licenciou prevádzkovateľa 

4. Obec si vyhradzuje právo výberu hudobnej produkcie a grafickej realizácie oznamov. 

5. Oznamy vo verejnom záujme  sú bezplatné. 

6.  Za odvysielanie zaplatia: 

       fyzické osoby                          právnické osoby 

1 týždeň       4,00 €                                         10,00 € 

2 týždne        6,00 €                               18,00 € 

1 mesiac     12,00 €                                           26,00 € 

7. Za odvysielanie dlhodobých oznamov a reklám – minimálne v trvaní troch mesiacov -  

z výslednej sumy za odvysielanie reklám sa poskytuje  zľava vo výške:  

mesiace 3 6 9 12 

Zľava % 5 10 15 20 

 

§ 4 

Poplatok za užívanie domu smútku, chladiarenského zariadenia a za prepožičanie 

hrobového miesta 

1. Jednorázový poplatok za  

- užívanie domu smútku je  -  3,50 €/deň 
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- užívanie chladiarenského zariadenia v dome smútku - 3,50 €/deň 

- prepožičanie hrobového miesta na dobu 10 rokov v prípade  

 jednohrobu:     10,00 € 

 dvojhrobu:      20,00  € 

 

- obnovu hrobového miesta na dobu 10 rokov v prípade 

 jednohrobu:    10,00 € 

 dvojhrobu  20,00 € 

 

§ 5 

Rodičovské príspevky 

1. Školský klub detí 

Podľa § 114 odst. 7 školského zákona na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka 

mesačne sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa 

osobitného predpisu /1/. Obec Dolné Saliby stanovuje pre školské kluby detí v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku mesačného poplatku pre zákonného zástupcu žiaka v 

sume  8,00 €. 

 

2. Materské školy  

Obec Dolné Saliby stanovuje pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku 

mesačného poplatku pre zákonného zástupcu žiaka v sume  9,00 €. 

V prípade dvoch a viac detí v jednej rodine ktoré navštevujú miestne školské zariadenie, 

prvé dieťa platí plnú výšku príspevku, ďalšie platia zľavnenú sumu o 25 % zo základnej 

sadzby. 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a 

vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Saliby. 

V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ poskytuje 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky. Obec Dolné Saliby ako zriaďovateľ školských jedální a 

výdajných školských jedální určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v súlade s 

Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín, ktoré vydalo MŠVVaSR s platnosťou od 1.9.2011, v zmysle ustanovenia § 140 ods. 

10 zákona č. 245/2008 Z. z., a ktoré tvoria prílohu tohto VZN. Pre dospelého stravníka sa 

zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných. 
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Obec Dolné Saliby ako zriaďovateľ školských jedální a výdajných školských jedální 

určuje finančnú výšku (sumu) príspevku za stravovanie v školskej jedálni alebo vo výdajnej 

školskej jedálni nasledovne: 

  

 MŠ denné  Desiata  Obed  Olovrant  Spolu  

( stravníci od 2 

- 6 rokov )  

€  €  €  €  

2. pásmo  0,26  0,64  0,22 1,12  

 

 Základná škola  Obed  Spolu  

(stravníci od 6 - 11 rokov)  €  €  

2. pásmo  0,95 0,95 

 

 Obed  Spolu  

Stravníci od 15 -18/19 rokov €  €  

2. pásmo  1,12 1,12 

 

Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné 

mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom 

mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo 

dospelým stravníkom.  

 

§ 6 

Správne poplatky a ceny služieb poskytovaných  obcou 

1. Poplatok za  

- fotokopírovanie:   0,10 € /stránka A4,  0,15€/stránka A3 

- osvedčenie pravosti podpisu  1,50 € 

- osvedčenie fotokópie  – 1,50 € /stránka A4 

- vystavenie výpisov z matričnej knihy v prípade  sobáša, úmrtia 

alebo narodenia -  5,00 € / kus 

2. Poplatok za vydanie potvrdení  na vlastnú žiadosť, obsah ktorých je 

v súlade s kompetenciami obce 5,00 € / kus okrem potvrdení na sociálne 

účely  

3. Mesačný poplatok za užívanie KTV 7,30 €. 

Ceny za poskytovanie služieb mechanizmami pre obyvateľov:  

Čistenie odpadovej vody v ČOV v Dolných Salibách za 1 m
3 

 
1,60 € 

Manipulačný poplatok  ZsVS za 1 fúru s fekálnym prívesom (4 m
3
) 

 
4,20 € 

Vývoz odpadovej vody fekálnym prívesom – 1 fúra (4 m
3
) 

 
9,40 € 

Prenájom výsuvného rebríka na deň 10,00 € 

Kosenie trávy na 1 hod. 9,00 € 

Práca na ohýbačke, nožniciach, skružovačke plechu na 1 hod. 7,00 € 

Stolárske práce na 1 hod. 9,00 € 

Prenájom Mládežníckeho klubu na deň 65,00 € 

Prenájom klubovej miestnosti na deň 33,00 € 

Prenájom viacúčelového ihriska - 1 hodina 5,00 € 
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§ 7 

Sadzobník úhrad za činnosť Integrovaného obslužného mieste (IOM) 

(podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.) 

Služba Sadzba úhrady za asistovanú 

službu, ktorá je príjmom obce
* 

Výpis z registra trestov, odpis registra trestov, poskytnutie 

výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení 

v inom štáte Európskej únie fyzickej osoby a poskytnutie 

odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení 

v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) 

podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov 

1,90 € 

Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra 

s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po 

vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. 

o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu 

podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku v listinnej 

podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych 

poplatkov  

4,50 € 

Výpis z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 

parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 

v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého 

bodu sadzobníka správnych poplatkov 

3,90 € 

 

Vysvetlivky:  

* 

Uvedené ceny sú vrátene zaručenej konverzie. K úhrade za asistovanú službu sa pripočítava 

upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej 

rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Článok III.  

Spoločné ustanovenia 

§ 8 

1. Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Dolné Saliby prostredníctvom                          

starostu obce a poverených zamestnancov obce Dolné Saliby. 

Práca s motorovou pílou na 1 hod.  10,00 € 

Plotostrih  na 1 hod. 7,00 € 

Traktor Zetor 8,00 €/ hod. + 1,00 € za každý začatý km 
8,00 € 

a 1,00 €/km 

Pretláčanie hydraulickým ramenom pod cestou 11,00 €/bm 11,00 € 

Montážna plošina AVIA + 1,00 € za každý začatý km 
20,00 €/hod.  

a 1,00 €/km 

Prenájom auta Fiat Ducato na deň + použité palivo NM 
40,00 €/24 hod. a 

použité palivo NM 

Elektrický kompresor „Orlík“ 5,00 €/hod. 

Betónová miešačka  10,00/deň 
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2.  Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti                            

nemá hlavný kontrolór obce Dolné Saliby.  

 

§9 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o cenách služieb 

poskytovaných obcou sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2008 o cenách   

služieb poskytovaných obcou 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č. 4/2015 o cenách služieb 

poskytovaných obcou Dolné Saliby sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dolných 

Salibách 16. decembra 2015, svojim uznesením číslo 103/2015.  

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolné Saliby č. 4/2015 o cenách služieb 

poskytovaných obcou Dolné Saliby bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 

1.12.2015 a zvesené dňa 16.12.2015. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby č. 4/2015 o cenách služieb 

poskytovaných obcou Dolné Saliby nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.   

    

 

V Dolných Salibách, 1. decembra 2015  

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľudovít Kovács 

     starosta obce 

 


