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Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2021 

Služby poskytované Obcou Nižná Slaná 
 

 

Článok 1 

Priestorové vybavenie 
 

1. Obec Nižná Slaná prenajíma Dom smútku na účely smútočného obradu. Dom 

smútku je možné prenajať po predchádzajúcej dohode so správcom Domu smútku 

v Nižnej Slanej. 

2. Obec Nižná Slaná prenajíma hrobové miesto na miestnom cintoríne, ktoré bude 

rezervované pre danú osobu. Za hrobové miesto sa platí ročný poplatok. 

3. Obec Nižná Slaná prenajíma kultúrny dom a zasadaciu miestnosť na OcÚ na rôzne 

účely. Prioritu pri rezervácii majú občania obce Nižná Slaná. Pri rezervácii sa žiada 

od záujemcov vratný depozit 50,00 EUR, ktorý bude záujemcom vrátený pokiaľ 

nedôjde k nijakej škode na majetku alebo vybavení zariadení a miestností. 

4. Obec Nižná Slaná prenajíma aj Chatu Poliačky, avšak výhradne celú a iba občanom 

obce Nižná Slaná. Obec poskytuje chatu ako službu pre občanov obce, 

neprevádzkuje v nej podnikateľskú činnosť pre iných záujemcov. Cena za požičanie 

chaty závisí od počtu strávených nocí. Pri rezervácii sa žiada od záujemcov vratný 

depozit, ktorý bude záujemcom vrátený pokiaľ nedôjde k nijakej škode na majetku 

alebo vybavení zariadení a miestností. 

 

Článok 2 

Technické vybavenie a služby 
 

1. Zapožičanie technického vybavenia, ktoré je vo vlastníctve obce je možné po dohode 

so starostom obce osobne, telefonicky na čísle +421 918 837 818 alebo po 

kontaktovaní Obecného úradu na niektorú z oficiálnych e-mailových adries 

zverejnených na webovom sídle obce, v časti Kontakty. 

2. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby toto vybavenie bolo použité v súlade so 

zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Škody vzniknuté a zistené na 

zariadení je potrebné odstrániť a to neodkladne. 

3. V prípade prenájmu technických zariadení fungujúcich za potreby pohonných hmôt, 

je nájomca povinný zabezpečiť pohonné hmoty na vlastné náklady. 

4. Pokiaľ žiadateľ plánuje využiť obecných pracovníkov, ktorí majú oprávnenie 

používať technické zariadenia obce, platí aj ich človekohodiny a prácu. 

 

Článok 3 

Obecný rozhlas 
 

1. Za použitie miestneho rozhlasu sa rozumie vyhlásenie jednej relácie a jej 

zopakovanie. Za túto službu sa platí poplatok. Poplatok platí fyzická aj právnická 

osoba.  
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2. Neplatí sa v prípade vyhlasovania relácií obecných spoločenských organizácií, 

oznamov vo verejnom záujme a smútočných oznamov. 

 

Článok 4 

Polygrafické a administratívne služby 
 

1. V budove Obecného úradu Nižná Slaná je poskytovaná služba kopírovania. Poplatok 

za kopírovanie platí ako fyzická, tak aj právnická osoba. Maximálny počet strán na 

kopírovanie je 20 obojstranných strán formátu A4 a 10 obojstranných strán formátu 

A3. 

2. V budove Obecného úradu Nižná Slaná je poskytovaná služba tlače dokumentov. 

Poplatok za kopírovanie platí ako fyzická, tak aj právnická osoba. Cena tlače sa 

odvíja od počtu vytlačených strán, pri obojstrannej tlači nevzniká nárok na zníženú 

cenu za tlač. 

3. V budove Obecného úradu Nižná Slaná je poskytovaná služba skenovania 

potrebných dokumentov. Poplatok za skenovanie platí ako fyzická, tak aj právnická 

osoba. 

4. Zamestnanci Obecného úradu môžu zasielať naskenované a kopírované dokumenty 

na e-mailové adresy ďalším osobám. Za zaslanie dokumentov na určenú e-mailovú 

adresu sa platí poplatok odvíjajúci sa od počtu dokumentov a počtu e-mailových 

adries. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je: 

a. Príloha 1: Cenník poplatkov a služieb Obce Nižná Slaná; 

2. S účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší účinnosť Cenníka 

služieb poskytovaných v Obci Nižná Slaná platného odo dňa 01. 01. 2012. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej 

na zasadnutí dňa 14. 06. 2021 uznesením číslo 4/6/2021-2.  

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce. 

 

V Nižnej Slanej, dňa 16. 06. 2021. 

 

 
Tibor Jerga 

starosta obce 
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Príloha 1 

Cenník poplatkov a služieb Obce Nižná Slaná 
 

potvrdenie 1 strana 1,66 €  

potvrdenie o pobyte  5,00 €  

overenie podpisu 1 strana 2,00 €  

overenie listiny 1 strana 2,00 €  

predtlačený formulár  1 list 0,20 € max. 5 ks 

kopírovanie 1 strana 0,30 €  

skenovanie a zaslanie skenu na e-mail 1 strana 1,00 €  

 

rybársky lístok  7,00 €  

 

oznam v miestnom rozhlase – fyzická osoba 1 oznam 4,00 €  

oznam v miestnom rozhlase – právnická osoba 1 oznam 4,00 €  

predajné miesto na verejnom priestranstve 1 m2 2,00 €  

občiansky pohreb – hovorené slovo, rečnenie a 
recitovanie 

 15,00 €  

 

prenájom kultúrneho domu – posedenie, oslava 1 deň 100,00 €  

prenájom kultúrneho domu – predaj ½ dňa 50,00 €  

vratný depozit za prenájom kultúrneho domu  100,00 €  

prenájom zasadacej miestnosti OcÚ 1 deň 50,00 €  

prenájom chaty Poliačky 1 noc 50,00 €  

vratný depozit za prenájom chaty Poliačky  100,00 €  

klub mladých v obci Nižná Slaná - akcia  50,00 €  

vratný depozit za prenájom klubu mladých  100,00 €  

 

kosenie – práca + benzín + olej 1 hodina 6,00 €  

náklad na fúru 1 hodina 10,00 €  

 1 km 2,00 €  

 stojné / 1 h. 10,00 €  

poplatok pre nerezidentov v Nižnej Slanej  10,00 €  

 

bagrovanie - práca 1 hodina 30,00 €  

 1 km 2,00 €  
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traktorbager - kladivo 1 hodina 40,00 €  

poplatok pre nerezidentov v Nižnej Slanej  10,00 €  

 

kompletné spracovanie verejného obstarávania: 
prieskum trhu 

 15,00 €  

kompletné spracovanie verejného obstarávania: 
zákazka s nízkou hodnotou 

 30,00 €  

kompletné spracovanie verejného obstarávania: 
podlimitná zákazka 

 70,00 €  

kompletné spracovanie verejného obstarávania: 
zákazka pre účely poskytnutia finančného 
príspevku, systém ITMS 2014+... 

 70,00 €  

 

spracovanie ŽoNFP: 
grantové programy, žiadosti pre orgány územnej 
samosprávy 

 30,00 €  

spracovanie ŽoNFP: 
štátne výzvy a programy, eurofondy 

 50,00 €  

 


