
     Obec Lisková  v súlade s ustanovením  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  
znení  neskorších  predpisov  a     Štatútu obce Lisková schvaľuje 

vydáva
Dodatok č. 1

 k vnútornému predpisu

O ÚHRADÁCH  ZA  POSKYTOVANÉ  SLUŽBY  A ÚKONY
VYKONÁVANÉ  OBCOU LISKOVÁ 

                  
Príloha č. 1 , SADZOBNÍK  CIEN za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou 
Lisková   znie nasledovne:

Položka 1 - vysielanie oznamov v miestnom rozhlase:
1. Oznamy od občanov  - straty a nálezy                                                   bezplatne
2. Oznamy od občanov  - ostatné                                                                1 €
3. Oznamy športové, pre organizácie pôsobiace v obci, pre školu            bezplatne
4. Oznamy podnikateľských subjektov  -   pondelok až  piatok                    2 €
5. Oznamy podnikateľských subjektov  -  v sobotu                       4 €
6. Oznamy podnikateľských subjektov, ktoré uskutočňujú v obci predaj
    na trhovom mieste                                                       8 € 
Položka 2  - Za služby poskytované obecnou knižnicou:
Zápisné:
a)  žiaci I. ročníka                                                                                       bezplatne
b)  ostatní žiaci, študenti, dôchodcovia                                                       0,4 €
c)  dospelí                                                                                                     1 €
Prístup na internet
a) do 20 minút                                                                                   bezplatne

      b)  za 1 hodinu                                                                                        1 €

Položka 3 - za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
       a.) fyzické osoby          2 € 
       b.) právnické osoby                      4 €

Oslobodenie:
Oslobodení sú občania s trvalým pobytom v obci  Lisková. 

Položka 4 – cintorínske poplatky 
Nájomné za prenájom hrobového miesta na každých začatých 10 rokov:
Detský hrob                                                                                                3,50 €
Jednohrob                                                                                                       7 €
Dvojhrob                                                                                                          9 €
Trojhrob                                                                                                         10 €
Hrobka                                                                                                  3,50 €/m2  
Urna samostatne uložená                                                                                2 € 

               
Položka  5  -  Cenník služieb za použitie domu smútku
A/  Pri pohrebných obradoch:  
       Použitie chladiaceho zariadenia do 96 hodín                                         8 €
         - za každých ďalších začatých 24 hodín                                          2,50 €
       Ostatné režijné náklady                                                                        14 €

B/  Bez pohrebného obradu pre občanov Liskovej



       Použitie chladiaceho zariadenia do 96 hodín                                         8 €
        - za každých ďalších začatých 24 hodín                                           2,50 €
C/  Bez pohrebného obradu pre občanov, ktorí nie sú z Liskovej
       Použitie chladiaceho zariadenia      do 96 hodín                                  17 €
       Ostatné režijné náklady                                                                          7 €

Položka  6  -  Cenník za požičiavanie náradia z obecného úradu
              1/ Hliníkový rebrík                                                                    0,5 €/ks/deň
              2/ Miešačka                                                                              3,5 €/ks/deň
 
Tento sadzobník cien je prílohou interného predpisu  „O úhradách za služby a úkony 
vykonávané obcou Lisková“, ktorý  bol schválený na zasadnutí OZ dňa 5. mája 2008 
uznesením č. 151 . Dodatok č. 1 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Lisková dňa 
26. decembra 2008 uznesením  č. 215. 
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009.

               Ján  L a u k o
               starosta obce



          Obecné zastupiteľstvo v Liskovej v zmysle zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  Štatútu obce Lisková schvaľuje tento 
interný predpis

O ÚHRADÁCH  ZA  POSKYTOVANÉ  SLUŽBY  A ÚKONY
VYKONÁVANÉ  OBCOU LISKOVÁ 

§ 1
ÚVODNÉ  USTANOVENIA

1. Tento  predpis  upravuje  jednotlivé  služby  a úkony  vykonávané  obcou,  spôsob 
a výšku úhrady za ne. 

2. Služby a úkony sú vykonávané Obecným úradom v Liskovej. 
3. Predpis sa nevzťahuje na úkony spoplatňované podľa zákona NR SR č. 1/1998, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 
4. Ceny za poskytované služby a úkony vychádzajú z platnej právnej úpravy – 

zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú 
záväzné pre orgány  Obce Lisková a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto 
služby a úkony požiadajú, s výnimkou oslobodenia uvedeného pri jednotlivých 
položkách sadzobníka cien.

§ 2
ZMLUVNÝ  VZŤAH

1. Obec Lisková stanovuje  sadzobník cien za poskytované služby a úkony, ktorý je 
prílohou tohto vnútorného predpisu a je záväzný pre všetkých pracovníkov obce aj 
starostu obce.

2. V prípadoch  jednorázového  poskytovania  služieb  a vykonania  úkonu  zo  strany 
obce nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. 

3. Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku Obce Lisková, musí 
byť  uzavretá  písomná  zmluva  v zmysle  interného  predpisu:  Zásady  prenájmu 
nebytových  priestorov  a stanovenie  minimálnych  cien  za  prenájom  nebytových 
priestorov v Obci Lisková.

4. Starosta obce sa splnomocňuje,  aby  v sociálnych prípadoch rozhodol:
a.) o znížení ceny za poskytované služby a úkony do výšky 50% ceny podľa 

sadzobníka,
b.) o odpustení povinnosti zaplatiť cenu uvedenú v sadzobníku cien. 

§ 3
DOHODA  O CENE

1. Dohoda  o cene  je  dohodou  o výške  ceny  a vznikne  tým,  že  žiadateľ  súhlasí 
s uvedenou cenou alebo tým, že požadovanú cenu zaplatí. 

2. Doklad  o úhrade  musí  obsahovať  náležitosti  požadované  osobitnou  právnou 
úpravou – najmä zák.  č.  431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení  neskorších  zmien 
a doplnkov.

3.  Cena za poskytovanú službu alebo úkon je spravidla splatná pred poskytnutím 
služby alebo vykonaním úkonu. 

4. Úhrada ceny môže byť realizovaná:
a. prevodným príkazom na účet obce v peňažnom ústave
b. poštovou poukážkou na účet obce v peňažnom ústave
c. platbou v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade.

§ 4



SPOLOČNÉ  USTANOVENIA

1. Príjmy zo zmluvných vzťahov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú 
príjmami rozpočtu obce. 

2. Ak  tento  interný  predpis  neobsahuje  bližšiu  úpravu,  použijú  sa  primerané 
ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona NR SR č. 18/1995 Z.z. o cenách 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

3. Sadzobník  cien  určených  obcou  musí  byť  zverejnený  na  úradnej  tabuli  v obci 
Lisková. 

§ 5
ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

1/ Neoddeliteľnou súčasťou tohto vnútorného predpisu je sadzobník cien.
2/ Zmeny a doplnky tohto interného  predpisu  schvaľuje OZ.
3/ Tento interný predpis  „O úhradách za služby a úkony vykonávané obcou Lisková“ bol 
schválený na zasadnutí OZ dňa 5. mája 2008  uznesením č. 151 a nadobúda účinnosť 
dňom schválenia.
4/ Dňom účinnosti tohto interného predpisu stráca platnosť doterajšie VZN č. 12 
o úhradách za služby poskytované Obcou Lisková zo dňa 12.2. 1997.
 

               Ján  L a u k o
               starosta obce



Príloha č. 1
SADZOBNÍK  CIEN

za poskytnuté služby a vykonané úkony Obcou  Lisková

Položka 1 - vysielanie oznamov v miestnom rozhlase:
1. Oznamy od občanov  - straty a nálezy                                                   bezplatne
2. Oznamy od občanov  - ostatné                                                                20,- Sk
3. Oznamy športové, pre organizácie pôsobiace v obci, pre školu            bezplatne
4. Oznamy podnikateľských subjektov  -   pondelok až  piatok                    50,- Sk
5. Oznamy podnikateľských subjektov  -  v sobotu                     100,- Sk

 
Položka 2  - Za služby poskytované obecnou knižnicou:
Zápisné:
a)  žiaci I. ročníka                                                                                       bezplatne
b)  ostatní žiaci, študenti, dôchodcovia                                                        10,- Sk 
c)  dospelí                                                                                                    15,- Sk

Položka 3 - za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce
       a.) fyzické osoby            50,- Sk 
       b.) právnické osoby                      100,- Sk
Oslobodenie:
Oslobodení sú občania s trvalým pobytom v obci  Lisková. 

Položka 4 – cintorínske poplatky 
Nájomné za prenájom hrobového miesta na každých začatých 10 rokov:
       a.) Detský hrob                                                                                       100,- Sk
       b.) Jednohrob                                                                                          200,- Sk 
       c.) Dvojhrob                                                                                             250,- Sk
       d.) Trojhrob                                                                                              300,- Sk
       e.) Hrobka                                                                                            100,- Sk/m2  
       f. ) Urna samostatne uložená                                                                  50,- Sk

Položka  5  -  Cenník služieb za použitie domu smútku
A/  Pri pohrebných obradoch:
       Použitie chladiaceho zariadenia do 96 hodín                                       225,- Sk
         - za každých ďalších začatých 24 hodín                                               75,- Sk
       Ostatné režijné náklady                                                                        400,- Sk
B/  Bez pohrebného obradu pre občanov Liskovej
       Použitie chladiaceho zariadenia do 96 hodín                                       225,- Sk 
          - za každých ďalších začatých 24 hodín                                             75,- Sk
C/  Bez pohrebného obradu pre občanov, ktorí nie sú z Liskovej
       Použitie chladiaceho zariadenia                                                           510,- Sk
       Ostatné režijné náklady                                                                        200,- Sk

Položka  6  -  Cenník za požičiavanie náradia z obecného úradu
              1/ Hliníkový rebrík                                                                     10,- Sk/ks/deň
              2/ Miešačka                                                                             100,- Sk/ks/deň
 
Tento sadzobník cien je prílohou interného predpisu  „O úhradách za služby a úkony 
vykonávané obcou Lisková“, ktorý  bol schválený na zasadnutí OZ dňa 5. mája 2008 
uznesením č. 151 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

               Ján  L a u k o
               starosta obce


