
Obec Kamenica 
 
 

 VZN 
č.  2/2013   o poplatkoch za pracovné úkony  vykonávané Obecným 

úradom v Kamenici 
 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v zmysle § 6 a § 11 odst. 4, písmeno e/ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne 
záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 
 
 

§  1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Obec Kamenica je oprávnená vyberať úhrady za práce  vykonávané pri výkone 

verejnej správy v súlade s § 4, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení. 
2. Toto nariadenie upravuje a bližšie vymedzuje úhrady za práce vykonávané Obecným 

úradom v Kamenici. 
 
 

§  2 
Žiadateľ a jeho povinnosti 

 
1. Žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na platené práce, 

alebo v záujme ktorej boli takého práce vykonané. Ak je žiadateľov v jednej veci resp. 
žiadosti niekoľko, sú povinní zaplatiť úhradu spoločne a nerozdielne. 

 
2. Povinnosť úhrady vzniká podaním žiadosti o vykonanie práce orgánom samosprávy 

(ústne alebo písomne), okrem poplatkov určených v zmysle iných platných právnych 
predpisov (správne poplatky, súdne poplatky a iné). 

 
3. Úhrada sa realizuje bez vyrubenia a je splatná v hotovosti pri podaní žiadosti, pri 

vykonaní prác alebo po použití zariadenia obce na základe vydanej potvrdenky 
obecného úradu. 

 
 
 

§ 3  
Cenník úhrad 

 
Cenník úhrad za práce vykonávané Obecným úradom v Kamenici je uvedený v prílohe č. 1 
tohto VZN a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce Kamenica. 
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§ 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahuje postup podľa osobitných právnych 

predpisov – zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných správ v platnom znení a vo veciach správnych poplatkov koná 
obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

2. Výnos z úhrad podľa nariadenia je rozpočtovým príjmom obce Kamenica. 
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kamenici. 
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013. Zároveň dňom účinnosti sa ruší 

nariadenie Obecného zastupiteľstva obce Kamenica  o poplatkoch za pracovné úkony 
vykonávané Obecným úradom v Kamenici  účinné od 1. 1. 2009. 

5. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica dňa 14. 12. 
2012        uznesením číslo .............. 

 
 
 
V Kamenici dňa  14. 12. 2012 
 
 
 
 
         Ladislav Urda 
          starosta obce 
 
 
Vyvesené : 14. 12.  2012  
 
Zvesené:   ...................... 
 
Účinné od: 1. 1. 2013 
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Príloha č. 1 
k VZN č. 2/2013 

 
Cenník úhrad za práce vykonávané Obecným úradom v 

Kamenici 
 
 
 
1. Vydávanie potvrdení o účasti na pohrebe     1,66 € 
2. Vydávanie ostatných potvrdení  
    (okrem potvrdenia o pobyte)       3,32 € 
3. Vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla     3,32 € 
4. Prenájom kultúrneho domu a klubu dôchodcov: 
 

- svadobná hostina, tanečná zábava, ples                   50 € + el. energia  
  (podľa aktuálneho   cenníka VSE) 

    - kar, rodinné oslavy        16 €  + el. energia 
    - reklamné akcie       4 € / hodina v letnom období 
    - reklamné akcie          7 € / hodina  v zimnom období 
    - používanie kuchyne (+ riad, 
       spotreba plynu, vodné a stočné)       25 € / deň 
     V prípade spôsobenia škody na zariadení a budove kultúrneho domu sa vyberie aj náhrada 
spôsobenej škody. 
 
 
5. Vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase:  4 € 
 
6. Ostatné služby pre občanov: 
 

- kopírovanie formát 4A – 0,07 € / strana  
- kopírovanie formát A3 – 0,10 € / strana  
- faxové služby –                0,66 € / strana 

 
 
 
V Kamenici 14. 12.  2012 
 
 
 
        Ladislav Urda 
         starosta obce  
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