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Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Sokolovciach na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Šarišské Sokolovce
toto všeobecné záväzne nariadenie o platených službách Obecného úradu..

Čl. 1
Prenájom miešačky, drvičky konárov, hospodárskeho stanu s príslušenstvom,
prenosného oceľového pódia s príslušenstvom, pivných lavíc a stolov
1) Obecná miešačka s elektrickým káblom a hospodársky stan s príslušenstvom sa
prenajíma občanom so súhlasom starostu obce alebo pracovníkov obecného úradu.
2) Úhradu za používanie obecnej miešačky s elektrickým káblom a hospodárskeho stanu
s príslušenstvom platí osoba, ktorá ich prenajíma na iné ako služobné potreby.
3) Sadzba za používanie obecnej miešačky sa stanovuje takto:
a) pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Šarišské Sokolovce sa stanovuje na
10 €/1 deň,
b) pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Šarišské Sokolovce sa
stanovuje na 15 €/1 deň,
pred zapožičaním miešačky sa vyberá záloha vo výške 35 €.
4) Sadzba za používanie drvičky konárov s obsluhou ( výhradne len s obsluhou
pracovníka obecného úradu) sa stanovuje takto:
a) pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Šarišské Sokolovce sa stanovuje na
7 ,-€ / používanie do 3 hod.
b) pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Šarišské Sokolovce sa stanovuje
na 10 € / používanie do 3 hod.
5) Sadzba za používanie stanu s príslušenstvom sa stanovuje takto:
a) pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Šarišské Sokolovce sa stanovuje na
5 ,-€ / 1deň,
b) pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Šarišské Sokolovce sa stanovuje
na 10,-€ / 1 deň.
V prípade, že stan sa zapožičiava na víkend, kedy je obecný úrad zatvorený –
účtuje sa sadzba od piatka do pondelka ako 1 deň.
6) Úhrada sa prevádza do pokladne Obecného úradu na príjmový pokladničný doklad.
7) Osoba, ktorá si obecnú miešačku s elektrickým káblom, drvičku konárov a
hospodársky stan s príslušenstvom prenájme je povinná zaobchádzať s nimi šetrne.
V prípade poškodenia je povinná poruchu alebo poškodenie na vlastné náklady
odstrániť. V opačnom prípade bude poškodenie odstránené na náklady prenajímateľa
a škoda vymáhaná od nájomcu.
8) Obecné prenosné pódium s príslušenstvom (dosky, laná, 2 ks krycích plachiet) sa
prenajíma fyzickým a právnickým osobám na vlastnú zodpovednosť prenajímateľa so
nasledovnou sadzbou:
a) pri prenájme do 3 dní je poplatok 100,- €,
b) pri prenájme do 5 dní je poplatok 150,- €,
c) pri prenájme viac ako 5 dní je poplatok 200,- €, a každý začatí deň 20,-€
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d) prenájom pódia s príslušenstvom je pre partnerské obce bezplatný pri konaní
akcií kedy je hlavným organizátorom obec.
9) Obecné pivné lavice a stoly je možné prenajať pre občanov obce Šarišské Sokolovce,
pri prenájme najviac 5 dní, s nasledovnou sadzbou:
a) pri prenájme 1-2 ks súpravy 2 lavíc a stola je poplatok 10,- €,
b) pri prenájme 3-4 ks súpravy 2 lavíc a stola je poplatok 20,- €,
c) pri prenájme 5 ks súprav 2 lavíc a stola je poplatok 30,- €,
d) pri každom ďalšom začatom dni 20,-€.

Čl. 2a
Prenájom sály KD s príslušenstvom
1) Úhrada sa platí za prenájom sály KD, sociálneho zariadenia, kuchynky a spoločných
priestorov.
2) Úhradu prevedie právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorí s Obcou Šarišské
Sokolovce dohodu o prenájme sály KD s príslušenstvom na kultúrne, športové,
spoločenské a iné účely.
3) Pri organizovaní prezentačných akcii firiem, posedení a podobných podujatí je úhrada
za prenájom stanovená takto:
a) pre akcie organizované vo veľkej sále KD:
- v mesiacoch
apríl – september 50 €
- v mesiacoch
október – marec 80 €
b) pre akcie organizované v malej sále KD:
- v mesiacoch
apríl – september 25 €
- v mesiacoch
október – marec 35 €
c) pre akcie organizované v zasadačke OcÚ:
- v mesiacoch
apríl – september 20 €
- v mesiacoch
október – marec 30 €
4) Záloha za prenájom sály je 100 €, budú po odovzdaní priestorov obci vrátené
usporiadateľovi, v prípade nezistenia škôd. V prípade zistenia škôd bude táto záloha
ponížená o sumu škody.
5) Záloha za rezerváciu termínu prenájmu priestorov bude spoplatnená sumou 20 €.
Miestnosť sa rezervuje osobne na obecnom úrade. Zálohu sú povinní zložiť všetci
záujemcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Šarišské Sokolovce. V prípade ak
osoba/objednávateľ zruší rezerváciu menej ako mesiac pred dohodnutým termínom,
záloha bude preúčtovaná do výnosov obce. V prípade uskutočnenia prenájmu sa táto
záloha odpočíta od celkovej ceny nájmu pri konečnom zúčtovaní.
6) Poplatok za upratovanie kuchynky je 10 €. Tento poplatok je jednorazový. Poplatok
bude hradený iba v tom prípade že priestor nebude v pôvodnom stave ako pri
preberaní alebo ak si túto službu občan/objednávateľ vyžiada sám.
7) Úhrada sa realizuje v deň akcie, najneskôr nasledujúci pracovný deň po ukončení
akcie v hotovosti do pokladne Obecného úradu.
8) Pri organizovaní karov sa uplatní 50% zľava zo sadzieb uvedených v Čl. 2a ods.3.
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Čl. 2b
Používanie kuchynského servisu
1) Kuchynský servis pre fyzické alebo právnické osoby sa môže zapožičať len so
súhlasom pracovníkov OcÚ. O zapožičaní servisu sa vedie evidencia.
2) Za používanie kuchynského servisu (tanier hlboký, tanier plytký, tanier malý, šálka
s podšálkou) a pohárov (pohár na prípitok, pohár na aperitív, pohár 2dcl, pohár 3dcl)
sa platí takto:
a) sada pre 1-50 osôb –10 €
b) sada pre 51-100 osôb –15 €
c) sada pre 101-150 osôb –20 €
3) Úhrada sa platí v hotovosti do pokladne na príjmový pokladničný doklad.
4) Prenájom obecného majetku podľa článku 1, 2a, 2b obec poskytne
občanovi/daňovníkovi len vtedy, ak má voči obci vysporiadané všetky záväzky.
Čl. 2c
Používanie obrusov a poťahov na stoličky
1) Obrusy na stoly a poťahy na stoličky pre fyzické alebo právnické osoby sa môže
zapožičať len so súhlasom pracovníkov OcÚ. O zapožičaní obrusov na stoly a
poťahov na stoličky sa vedie evidencia.
2) Za používanie obrusov na stoly a poťahov na stoličky sa platí takto:
a) 1 ks obrusu na stôl – 1,20- €,
b) 1 ks poťah na stoličku – 0,80- €.
3) Úhrada sa platí v hotovosti do pokladne obce.

Čl. 3
Miestny rozhlas
1) Miestny rozhlas sa používa so súhlasom pracovníkov obecného úradu.
2) Úhradu za používanie miestneho rozhlasu platí právnická a fyzická osoba, ktorá si
vyžiada reláciu v miestnom rozhlase.
3) Za vyhlásenie
- komerčnej správy, oznamu a pod. je úhrada - 5 €
- pre miestne organizácie, obce, v prípade kritickej situácie - bezplatne
4) Úhrada sa prevádza na príjmový pokladničný doklad, alebo na bankový účet obce.
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Čl.4a
Poplatok za služby obecného úradu - vypisovanie tlačív, žiadosti a ostatných
písomnosti, kopírovanie, tlač, kosenie
1) Za vypisovanie tlačív, žiadosti a iných písomností vrátane vyplňovania predtlačených
písomnosti určených iným organizáciám a úradom - 0,50 € za 1 list.
2) Za kopírovanie tlačív a tlač z externých médií sa určuje sadzba:
a) 0,10 € za 1 list vo veľkosti A4 pri jednostrannej tlači,
b) 0,15 € za 1 list vo veľkosti A4 pri obojstrannej tlači,
c) 0,30 € za 1 list farebnej tlače vo veľkosti A4 pri jednostrannej tlači,
d) 0,40 € za 1 list farebnej tlače vo veľkosti A4 pri obojstrannej tlači.
4) Za vybavenie žiadosti a iných úkonov, ktoré vyžadujú administratívne konanie a nie
sú spoplatňované podľa zákona o správnych poplatkoch je sadzba - 4 €.
5) Za podávanie písomných informácií, potvrdení, čestných prehlásení a iných
administratívnych úkonov občanom, ktoré obsahujú osobné údaje žiadateľa - 2 €.
6) Poplatok za kosenie súkromných pozemkov zamestnancami obecného úradu na
žiadosť občana (po dohode so starostom obce, alebo referentkou obce)
- pozemok o rozlohe do 500 m2 – 10 €,
- pozemok o rozlohe do 1000 m2 – 20 €,
- pozemok o rozlohe do 2000 m2 – 50 €.
7) Úhrada sa prevádza na príjmový pokladničný doklad do pokladne obecného úradu.
Čl.4b
Poplatok za vystavenie upomienky
1) Obecný úrad v prípade neuhradenia poplatkov, resp. pohľadávok vystaví upomienku,
ktorú doručí dlžníkovi.
2) Poplatok za administratívne spracovanie a doručenie upomienky:
a) po 30 dňoch – 1. upomienka: 2,50,-€
b) po 60 dňoch – 2. upomienka: 5,00,-€
c) po 90 dňoch – 3. upomienka: 7,50,-€.

Čl. 5
Odber vody
1) Úhrada sa platí za odber vody z obecného vodovodu podľa skutočnej spotreby
odpočítanej na vodomere. V prípade:
a) nefunkčného vodomeru bude fakturovaná čiastka za odber vody násobkom
spodnej hranice spotreby za deň (80 litrov) a počtu dní vynásobená počtom
osôb žijúcich v domácnosti
b) poškodenia vodomeru alebo poškodenia montážnej, metrologickej plomby
bude sankcia 1,5 násobkom určenej dennej spotreby.
2) Úhradu platí právnická a fyzická osoba napojená vodovodnou prípojkou na rozvodné
potrubie.
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3) Sadzba za 1 m3 vody pre občanov a pre podnikateľské subjekty za 1 m3 odobratej
vody stanovuje raz ročne výmerom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
4) Odpočet vodomerov sa vykoná raz ročne v mesiaci september.
5) Úhrada za odobratú vodu sa prevedie na základe vystavenej faktúry v hotovosti do
pokladne alebo prevodným príkazom na účet OcÚ.
6) Poplatková povinnosť vzniká dňom montáže vodomera na vodovodnú prípojku.
Čl. 6
Nájom nebytových priestorov a pozemkov
1) Nebytové priestory a pozemky sa môžu ponechať inému na užívanie len zmluvou
o nájme.
2) Prenajať nebytové priestory a pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce Šarišské
Sokolovce si môže právnická a fyzická osoby len na účel, ktorý sa určí v zmluve.
3) Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku,
splatnosť nájomného, spôsob platenia a čas trvania zmluvy.
4) Nájomné z nebytových priestorov a pozemkov bez cien služieb sa stanovujú takto:
a) obchodné, reštauračné, kancelárske, reprezentačné, školské a pod. - 10 €
b) výrobné, dielenské, skladové, garáže a pod.
- 8€
c) spoločenské, kultúrne a pod.
- 7€
d) ostatné a provizória
- 6€
e) dočasný nájom pozemku
- 0,30 €
5) Ceny sú stanovené za prenájom 1 m2 plochy na dobu 1 roka.

Čl. 7
Záverečné ustanovenie
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Šarišské Sokolovce sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Sokolovciach a to dňa ..........................
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Šarišských Sokolovciach.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 4/2016.

V Šarišských Sokolovciach
Ing. Anton Durkáč
Starosta obce
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