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Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku v súlade s ust. § 4 ods. 3 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4 písm.
g/ citovaného zákona v y d á v a

ZÁSADY O ÚHRADÁCH ZA SLUŽBY
POSKYTOVANÉ OBCOU SPIŠSKÝ ŠTVRTOK.
Úvodné ustanovenie
§1
1. Tieto zásady upravujú úhrady za služby a krátkodobý prenájom poskytované Obcou
Spišský Štvrtok a vykonávané Obecným úradom v Spišskom Štvrtku.
2. Stanovené ceny, príp. ich rozpätie sú záväzné. Stanovenie a určenie návrhu 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 osobitných predpisov.
3. Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Spišský Štvrtok
a tiež podnikateľské subjekty založené alebo zriadené obcou Spišský Štvrtok vo vzťahu
k majetku obce, ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným
v zriaďovateľských alebo zakladateľských listinách.
4. 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 v znení neskorších predpisov).
5. Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov –
najmä zo zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
§2
Zmluvné vzťahy
1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo
všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka). Účastníci zmluvy
nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov).
2. V prípade jednorazového poskytnutia služby s výnimkou krátkodobého prenájmu nemusí
byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby.
3. V prípade krátkodobého prenájmu hnuteľného majetku musí byť spísaný preberací
protokol.
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4. V prípade krátkodobého prenájmu nehnuteľného majetku musí byť spísaná nájomná
zmluva.
5. Doklad o úhrade za poskytnutú službu / prenájom musí obsahovať náležitosti požadované
osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov .
§3
Sadzobník cien
1. Obec Spišský Štvrtok stanovuje sadzobník cien, ktorý je prílohou týchto zásad. Tento
sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Obč.
zákonníka.
2. Ceny v sadzobníku sú stanovené ako minimálne. Cena za službu je splatná vopred.
3. Sadzobník cien je záväzný a vydáva ho starosta obce. O vydaní sadzobníka informuje
obecné zastupiteľstvo.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§4
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmom rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
2. Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Sadzobník cien vydaný podľa § 3 musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci. Zároveň
musí byť umožnené každému nahliadať do týchto zásad a tiež do sadzobníka cien.
4. Zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Spišský Štvrtok 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.
§5
1. Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku, dňa
08.12.2014, uznesením č. 74/2014.
2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku.
3. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa rušia Zásady o úhradách sa služby poskytované
obcou Spišský Štvrtok č. 2/2009 vrátane Sadzobníka cien za služby poskytované obcou
v platnom znení.
4. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
V Spišskom Štvrtku, dňa 08. decembra 2014

.............................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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