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Všeobecné záväzné nariadenie  Obce Košická Polianka  
č. 4/2022 o úhradách za služby poskytnuté obcou Košická Polianka  

 
Obec  Košická Polianka v súlade   § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a  doplnkov  vydáva   

 
VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  / ďalej len VZN/ OBCE KOŠICKÁ POLIANKA  

č.  4/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Košická Polianka  
 

Obecné zastupiteľstvo obce Košická Polianka  v zmysle  §4 ods. 3 písm. a) ,  §11 ods. 4 

písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  doplnkov sa 

uznieslo na tomto VZN. 

 

 Čl. I 
 Úvodné ustanovenie 

 
1.Toto VZN upravuje podmienky úhrad fyzických osôb a právnických osôb za služby 

poskytované obcou  Košická Polianka . 

2.Stanovenie a určenie úhrady / ceny/ je v súlade  s platnou úpravou tvorby cien najmä so 

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

3. Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služby obcou Košická Polianka  

a uhradená fyzickou osobou alebo právnickou osobou pred poskytnutím služby alebo po 

poskytnutí služby. 

 

 

 Čl. II 
Dojednávanie ceny 

 
1. Cena sa určuje dohodou zmluvných strán o jej výške alebo spôsobe, akým sa cena 

vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj 

tým, že kupujúci zaplatí cenu služby vo výške požadovanej obcou Košická Polianka.  

2. Návrh ceny vychádza zo sadzobníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN. 

Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43 a nasl. Občianskeho 

zákonníka. Súčasťou ceny nie je daň z pridanej hodnoty. 

 
Čl. III 

Splatnosť ceny 
 

1. Cena je splatná pred poskytnutím služby, v odôvodnených prípadoch po poskytnutí 

služby. 

2. Cena sa platí do pokladnice Obecného úradu Košická Polianka  v hotovosti alebo 

prevodom na účet obce Košická Polianka , číslo účtu SK49 0900 0000 0006 6057 1255,                            

ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni a. s.. O úhrade do pokladnice obecného úradu sa 

vystaví platiteľovi doklad v súlade so zákonom o účtovníctve. 

 
 



Čl. IV 
Sadzobník úhrad / cien / 

 
1. Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase: 

- jedna relácia počas pracovnej doby .........................................................4,00 eur 
- jedna relácia mimo pracovnej doby  ........................................................7,00 eur 
- jedna relácia hráme jubilantom         ........................................................7,00 eur 

 
2. Kopírovacie služby 

- formát A4 jednostranne ..........................................................................0,20 eur 
- formát A4 obojstranne ............................................................................0,30 eur 
- formát A3 jednostranne ..........................................................................0,20 eur 
- formát A3 obojstranne ............................................................................0,30 eur 
 

3. Inzercia v obecných novinách   formát A4...................................................100,00 eur   
 

4. Inzercia na webovej stránke obce ................................................................15,00 eur   
 

5. Zápisné v obecnej knižnici deti do 15 rokov....................................................0,50 eur 
Zápisné v obecnej knižnici deti nad 15 rokov..................................................1,00 eur 
Zápisné v obecnej knižnici deti do 15 rokov....................................................0,50 eur 
 

6. Prenájom priestorov KD na komerčné účely ( predajné, výstavné akcie, schôdze, 
a pod. bez využitia kuchyne kultúrneho domu)  
Vestibul kultúrneho domu 1 hodina............................................................10,00 eur                
obradná sieň kultúrneho domu 1 hodina.....................................................10,00 eur 
sála kultúrneho domu 1 hodina....................................................................30,00 eur    
                   

7. Prenájom sály KD a kuchyne na kar..............................................................20,00 eur 
 

8. Prenájom obradnej siene za účelom organizovania oslavy s použitím kuchyne do 
počtu 30 osôb na jeden deň.........................................................................60,- eur 
 

9. Prenájom sály KD a kuchyne na spoločenské akcie  (oslavy, svadby, plesy,  a pod. 

v trvaní piatok 12.00 hod – nedeľa 12.00 hod.) 

do 100 osôb pre FO a PO s trvalým pobytom v obci Košická Polianka ...................200,00 eur 

od 101 do 150 osôb pre FO a PO s trvalým pobytom v obci Košická Polianka........250,00 eur 

od 151 do 200 osôb pre FO a PO s trvalým pobytom v obci Košická Polianka........300,00 eur 

za každý ďalší deň príplatok 100 €, pre prenajímateľov bez trvalého pobytu alebo sídla 

spoločnosti v obci Košická Polianka sa sadzba zvyšuje o 30 %. 

Poplatok za rezerváciu KD, ktorý sa odpočíta od príslušného poplatku, ktorý je v prípade 

zrušenia zo strany prenajímateľa nevratný............................................................50,00 eur 



Kaucia za používanie kuchyne a KD, v prípade odovzdania kuchyne a KD v nevyhovujúcom 

stave ( špinavý riad, nečistota, cigaretový zápach, poškodené vybavenie sociálnych 

zariadení a pod.) ....................................................................................................50,00 eur 

Poplatok za používanie klimatizácie v sklade KD (na koláče) za 1 deň.....................15,00 eur 

Poplatok za prenájom 1 ks bieleho obrusu ....................podľa platného cenníka dodávateľa 

Poplatok za prenájom jedálenského servisu 1 osoba ...............................................0,30 eur 

Prenájom  priestorov viacúčelovej budovy kultúrneho domu pre činnosť DHZ Košická 

Polianka, Občianske združenie Poľančanka, Základná škola s materskou školou Košická 

Polianka 148 a Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Košická Polianka je 

bezplatné. 

11. Cintorínske poplatky 

Poplatok za užívanie Domu nádeje pri pohrebných obradoch.................................15,00 eur 

Hrobové miesto hlinený hrob na dobu 10 rokov (max.100x200 cm)........................10,00 eur 

Hrobové miesto na hrobku pre 1 rakvu na dobu 25 rokov(max 110x245 cm)..........20,00 eur 

Hrobové miesto na hrobku pre 2 rakvy na dobu 25 rokov(max 110x245 cm)..........40,00 eur 

Hrobové miesto na hrobku pre 3 rakvy na dobu 25 rokov(max 110x245 cm)..........40,00 eur 

Hrobové miesto na hrobku pre 2 rakvy vedľa seba na dobu 25 rokov(max 2110x245 

cm).........................................................................................................................80,00 eur 

Hrobové miesto na hrobku pre 1 rakvu (dieťa) na dobu 25 rokov(max 90x200 

cm).........................................................................................................................20,00 eur 

Hrobové miesto na urnovú hrobku na dobu 25 rokov(ma70x70cm..........................20,00 eur 

Dobu prenájmu hrobového miesta na všetky druhy hrobov je možné predĺžiť o 25 rokov za 

poplatok vo výške 200 % príslušného poplatku. 

Cintorínske poplatky na hrobové miesta pre zosnulých, ktorí nemali trvalý pobyt v obci 

Košická Polianka sú zvýšené o 500 %. 

16. Administratívne úkony 

Potvrdenie za účelom predaja vlastných výrobkov na trhu.........................................5,00 eur 

Iné potvrdenia vydané obcou, ktoré nie sú spoplatňované správnymi poplatkami.... 5,00 eur 

Rozhodnutie o určení, zmene a zrušení súpisného čísla.............................................5,00 eur 



Osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti ..............................................................3 eur 

Smetná nádoba plastová na TKO 110 l čierna na kolieskach ..............podľa ceny dodávateľa 

Prenájom verejného priestranstva za účelom ambulantného predaja v trvaní 1 hod. .....5 eur 

Poplatok za zapožičanie inventáru kultúrneho domu:  

Stolička ...................................................................................................................0,50 eur 

Stôl .........................................................................................................................1,00 eur 

17.Vývoz zbernej nádoby  na komunálny odpad v objeme 110 litrov nad limit stanovený VZN 
č. 3/2022  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Košická Polianka na obdobie 1 roka...............podľa platného cenníka dodávateľa 
služby. 

 
 

Čl. V 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Košická Polianka sa na tomto všeobecnom záväznom 

nariadení uznieslo dňa  07.12.2022  uznesením č. 314/2022. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2015 zo dňa 30.06.2015, 

Novela VZN č. 2/2015zo dňa 08.09.2017, II. Novela VZN č. 2/2015 zo dňa 

21.03.2019č.4/2011 o úhradách za služby poskytnuté obcou Košická Polianka. 

 

 

 
        Mgr. Marta Petrilová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 
           


