S M E R N I C A č. 1/2016
o úhradách za služby poskytované obcou Kúty

Na zabezpečenie jednotného postupu pri stanovovaní úhrad za služby poskytované obcou Kúty
a vykonávané Obecným úradom v Kútoch v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov vydávam smernicu v tomto znení:

Čl. 1
Dohoda o cene
1. Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí
s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým, že
kupujúci zaplatí cenu tovaru alebo služby vo výške požadovanej predávajúcim (§ 3 ods. 1
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
2. Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru
a zisk (§ 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).

Čl. 2
Zmluvy
1. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná
písomná zmluva, postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za
poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou
(najmä zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).
2. V prípade nájmu nehnuteľností a hnuteľných veci v majetku obce Kúty musí byť uzavretá
písomná zmluva.

Čl. 3
Určenie ceny a sadzobník cien
1. Obec Kúty stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v čl. 5 tejto smernice.
2. Sadzobník cien je záväzný pre všetkých pracovníkov obce aj starostu obce. Starosta obce je

oprávnený v prípade určenia rozpätia cien rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej
cene pri uzatváraní zmluvy.
3. Sadzobník cien musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.
4. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa

rozhodnúť aj inak, nesmie však znížiť cenu o viac ako o jednu polovicu z návrhu ceny určenej
sadzobníkom cien.

Čl. 4
Spoločné ustanovenia
1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce Kúty.
2. Ak táto smernica neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka

a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Čl. 5
Sadzobník cien
a) Vysielanie v obecnom rozhlase
- za jeden oznam - občania
- za jeden oznam - podnikatelia
- blahoželanie jubilantovi
- smútočný oznam
- oznam mimo pravidelného času hlásenia

1,00 EUR
3,50 EUR
3,50 EUR
0 EUR
10,00 EUR

b) Prenájom nebytových priestorov (jednorazový)
- zasadačka obecného úradu
3,50 EUR /hod.
- kultúrny dom (priestor bývalej kinosály)
10,00 EUR /hod.
- vestibul obecného úradu
3,50 EUR /hod.
- spoločenská sála kultúrneho domu (1. poschodie)
100 EUR /deň
+ 10,00 EUR za každý deň obsadenosti okrem dňa konania podujatia)
- spoločenská sála kultúrneho domu (obe poschodia)
200 EUR /deň
+ 10,00 EUR za každý deň obsadenosti okrem dňa konania podujatia)
c) prenájom hnuteľných vecí
- stôl
- lavica
- párty stan

0,50 EUR/ ks/ deň
0,25 EUR/ ks/ deň
15,00 EUR/ks / deň

d) kopírovacie služby
- A4 jednostranne
- A4 obojstranne
- A3 jednostranne
- A3 obojstranne

0,10 EUR /strana
0,20 EUR /strana
0,20 EUR /strana
0,40 EUR /strana

e) faxovanie

0,50 EUR

f) pohrebné služby
I. prepravná služba
- preprava zomrelého v obci
- preprava zomrelého mimo obec
- čakacia doba šofér
- čakacia doba závozník

13,30 EUR /prevoz
0,70 EUR /km
1,00 EUR /15 min.
1,00 EUR /15 min.

II. materiálové náklady
- vydanie rakvy po pracovnej dobe

5,00 EUR

III. cintorínske služby
- vykopanie hrobu pre uloženie rakvy
so zosnulým a následná úprava hrobu

53,10 EUR

IV. služby v dome smútku
- použitie chladiarenského zariadenia
za každý započatý deň
- prenájom domu smútku

3,30 EUR /deň
19,90 EUR

g) úhrada za donášku obeda
- dôchodca
- druhý a ďalší člen domácnosti

0,33 EUR /obed
0,23 EUR /obed

h) zápisné do knižnice
- dospelí
- deti

2,00 EUR /rok
1,00 EUR /rok

i) zverejnenie reklamného bannera na webovej stránke

10,00 EUR / mesiac

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto smernica je záväzná pre všetky orgány obce.
2. Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.04.2016.

V Kútoch, 31.03.2016

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

