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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE NIŽNÁ SLANÁ 

č. 03/2023 
o službách poskytovaných obcou Nižná Slaná 

 
Obec Nižná Slaná na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 ods. 3 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len „VZN“). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli:  27. 01. 2023 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule:  13. 02. 2023 

Lehota na pripomienkovanie:   od 27. 01. 2023 do 13. 02. 2023 

Schválené uznesením číslo / dňa:   01/2023/3.3 dňa 13. 02. 2023 

VZN vyvesené na úradnej tabuli:   14. 02. 2023 

VZN zvesené z úradnej tabule:   01. 03. 2023 

VZN účinné odo dňa:    01. 03. 2023 
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Prvá časť 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky úhrad fyzickými 

a právnickými osobami za služby poskytované obcou Nižná Slaná (ďalej len „obec“ 
v príslušnom gramatickom tvare). 

(2) Stanovenie a určenie ceny je v súlade s platnou úpravou tvorby cien, predovšetkým so 
zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

(3) Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služby obcou a uhradená 
občanom pred vykonaním úkonu alebo po vykonaní úkonu v záležitosti od druhu 
poskytnutej služby. 

 
§ 2 

Dojednávanie a splatnosť ceny 
(1) Návrh ceny vychádza zo sadzobníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.  

(2) Cena sa platí do pokladnice obecného úradu v hotovosti, prípadne u fyzických osôb a u 
právnických osôb prevodom z účtu na účet obce pred poskytnutím služby. O úhrade do 
pokladnice obecného úradu sa vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa je možné zaplatiť cenu služby v splátkach 
v závislosti na majetkových pomeroch osoby na základe písomného rozhodnutia 
starostu obce. 

(4) V prípade poskytovania opakovanej služby obcou sa vždy dojednáva písomná zmluva 
v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

 

§ 3 
Poskytovanie služby 

(1) Služby uvedené v tomto VZN sú poskytované fyzickým a právnickým osobám, 
prioritne občanom obce Nižná Slaná. 

(2) Obec Nižná Slaná si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť služby uvedené v tomto 
VZN občanom, ktorí majú v obci evidované nedoplatky, voči ktorým má obec Nižná 
Slaná pohľadávky alebo na základe predošlej negatívnej skúsenosti. 
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Druhá časť 
DRUHY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 

 

§ 4 
Priestorové vybavenie 

(1) Obec Nižná Slaná na prenájom ponúka priestory: 

a. zasadacia miestnosť v budove Obecného úradu v Nižnej Slanej, Námestie 
SNP 54/5, Nižná Slaná: 

b. kultúrny dom, Námestie SNP 90/1, Nižná Slaná 

c. klub mladých v obci, Námestie SNP 105/2, Nižná Slaná 

d. klub mladých v Nižnoslanskej Bani, Dobšinská 1084/1, Nižná Slaná-
Nižnoslanská Baňa 

e. dom smútku, Nová 31/8, Nižná Slaná 

f. turistická ubytovňa Poliačky, súp. č. 287, Nižná Slaná 

(2) Prioritu pre rezervácii priestorového vybavenia majú občania obce Nižná Slaná. 
Turistická ubytovňa Poliačky sa poskytuje v súčasnosti ako celistvý priestor a výhradne 
pre občanov obce Nižná Slaná. Pri rezervácii priestorového vybavenia je možné vopred 
žiadať o záujemcov depozit. 

(3) Na účely posedenia pri zosnulom alebo smútočnej hostiny po pohrebnom obrade 
poskytuje obec Nižná Slaná priestory uvedené v § 4, ods. 1 bezodplatne. 

(4) Prenájom platí fyzická a právnická osoba, ktorá požiadala o prenájom starostu alebo 
zamestnancov Obecného úradu písomne, e-mailom, telefonicky alebo osobne. 

(5) Poplatok sa neplatí pokiaľ sa jedná o akcie verejno-prospešného charakteru a podujatia 
organizované obcou Nižná Slaná, resp. v spolupráci s obcou Nižná Slaná. 

 

§ 5 
Miestny rozhlas 

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

(2) Za službu miestneho rozhlasu sa platí poplatok. Poplatok platí fyzická aj právnická 
osoba. Neplatí sa v prípade vyhlasovania relácií obecných a spoločenských organizácií, 
verejnoprospešných oznamov, oznamov o poruchách inžinierskych sietí a smútočných 
oznamov. 

(3) Použitie miestneho rozhlasu je potrebné realizovať prostredníctvom zamestnancov 
obecného úradu Nižná Slaná. O použitie možno požiadať zamestnancov Obecného 
úradu písomne, e-mailom, telefonicky alebo osobne. 
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§ 6 
Polygrafické a administratívne služby 

(1) V budove Obecného úradu v Nižnej Slanej je poskytovaná služba kopírovania. Poplatok 
za kopírovanie platí ako fyzická tak aj právnická osoba. 

(2) V budove Obecného úradu v Nižnej Slanej sú k dispozícii občanom obce taktiež 
predtlačené formuláre. Na žiadosť je možné pre občanov obce taktiež vydať a vyhotoviť 
potvrdenia. Poplatok za formulár či potvrdenie platí ako fyzická, tak aj právnická osoba. 

(3) Správne úkony podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sú spoplatnené 
v zmysle sadzobníka, ktorý tvorí prílohu tohto zákona. 

 

§ 7 
Reklamné a propagačné služby 

(1) V obci Nižná Slaná je možné zverejnenie reklamných a propagačných materiálov na 
propagačnej tabuli na budove obecného úradu a na budove požiarnej zbrojnice 
bezplatne. 

(2) Obec Nižná Slaná ponúka fyzickým aj právnickým osobám zverejnenie reklamného 
a propagačného materiálu na webovom sídle obce alebo na sociálnych sieťach obce 
(Facebook, Instagram) s viditeľným a zreteľným označením „Inzercia“ alebo „Platená 
reklama“. Táto služba je spoplatnená v zmysle Prílohy k tomuto VZN. 

(3) Reklamné a propagačné materiály súvisiace s politickou kampaňou, resp. týkajúce sa 
propagácie politického kandidáta alebo politickej strany vo voľbách a ich umiestnenie 
v obci Nižná Slaná, na webovej stránke obce alebo sociálnych sieťach upravuje 
samostatné VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas 
volebnej kampane na území obce Nižná Slaná. 

(4) Poplatok sa neplatí pokiaľ sa jedná o zverejnenie materiálov s verejno-prospešným 
obsahom a materiálov organizácií obce. 

 

§8 
Ďalšie služby 

(1) Obec Nižná Slaná poskytuje občanom obce na ich žiadosť a objednávku službu dovozu 
obedov z prevádzok v meste Rožňava. 

(2) O službu je potrebné požiadať osobne alebo telefonicky pracovníka obecného úradu na 
telefónnom čísle +421 917 658 207. 
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Tretia časť 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

(1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha: Cenník poplatkov a služieb 

(2) S účinnosťou tohto všeobecne záväzné nariadenia obce Nižná Slaná č. 03/2023 o 
službách poskytovaných obcou Nižná Slaná sa ruší účinnosť VZN č. 2/2021: Služby 
poskytované Obcou Nižná Slaná schváleného obecným zastupiteľstvom na svojom 
zasadnutí dňa 14. 06. 2021 uznesením číslo 4/6/2021-2. 

(3) Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej uznesením 
č.01/2023/3.3 na zasadnutí dňa 13. 02. 2023. 

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 03. 2023. 

 

 

 

Tibor Jerga 
starosta obce 

 
 



OBE C N I Ž NÁ SL A NÁ  
Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Slaná č. 03/2023 strana 1 

 

Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2023 
o službách poskytovaných obcou Nižná Slaná 

Cenník poplatkov a služieb 
 

I. Priestorové vybavenie 
1. Prenájom kultúrneho domu 1 deň 100,00 EUR 

½ dňa 50,00 EUR 
Vratný depozit  100,00 EUR 

2. Prenájom zasadacej miestnosti na obecnom úrade  50,00 EUR 
3. Prenájom turistickej ubytovne Poliačky 1 noc 50,00 EUR 

Vratný depozit  100,00 EUR 
4. Prenájom klubu mladých 1 deň 50,00 EUR 

Vratný depozit  50,00 EUR 
5. Prenájom domu smútku na účely smútočného 

obradu 
1 deň 50,00 EUR 

6. Prenájom chladiaceho boxu v dome smútku 1 deň 5,00 EUR 

 
II. Miestny rozhlas 

1.  Oznam v miestnom rozhlase FO 4,00 EUR 
PO 5,00 EUR 

2. Rozhlasová relácia v miestnom rozhlase do 6 piesní 8,00 EUR 
od 6 piesní 10,00 EUR 

 

III. Polygrafické a administratívne služby 
1.  Vydanie potvrdení na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú 

spoplatňované podľa zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch 

 2,00 EUR 

2. Poskytnutie predtlačeného formuláru 1 list 0,20 EUR 
3. Tlač alebo kopírovanie jednostranné A4 1 list 0,10 EUR 
4. Tlač alebo kopírovanie obojstranné A4 1 list 0,20 EUR 
5. Tlač alebo kopírovanie jednostranné A3 1 list 0,15 EUR 
6. Tlač alebo kopírovanie obojstranné A3 1 list 0,30 EUR 

 

IV. Reklamné a propagačné služby 
1.  Zverejnenie reklamných a propagačných materiálov 

na webovom sídle obce 
1 mesiac 5,00 EUR 

2. Zverejnenie reklamných a propagačných materiálov 
na sociálnych sieťach 

1 mesiac 5,00 EUR 
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V. Ďalšie služby 
1.  Dovoz obedov 1 obed 0,20 EUR 

 
 

 

Tibor Jerga 
starosta obce 

 


