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MESTO ŽARNOVICA

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

Tento cenník upravuje ceny za pracovné úkony pri výkone samosprávnych činností
na Mestskom úrade v Žarnovici, ceny za dočasné užívanie veci a ceny za služby
poskytnuté Mestom Žarnovica, ktoré sú uvedené v sadzobníku cien, ktorý
je neoddeliteľnou súčasťou tohto cenníka.

2.

Ceny za pracovné úkony pri výkone samosprávnych činností, ceny za dočasné
užívanie veci a ceny za poskytnuté služby vychádzajú z platnej právnej úpravy –
Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov
a sú záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré o tieto úkony, dočasné
užívanie veci a služby na Mestskom úrade v Žarnovici požiadajú.

3.

Tento cenník neupravuje správne poplatky, ktoré sú vyberané Mestským úradom
v Žarnovici zvlášť podľa osobitného predpisu – Zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Čl. 2
Platenie a výška cien

1.

Ceny za pracovné úkony pri výkone samosprávnych činností na Mestskom úrade
v Žarnovici, ceny za dočasné užívanie veci a ceny za služby poskytnuté Mestom
Žarnovica platí právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon, požiadala
o dočasné užívanie veci alebo o službu. Ak je takýchto osôb v jednej veci niekoľko,
platia cenu spoločne a nerozdielne.

2.

Výšky cien sú určené v sadzobníku cien pevnou sumou.

3.

Povinnosť zaplatiť cenu vzniká podaním, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu,
poskytnutím veci na dočasné užívanie, alebo poskytnutím služby. Ak nie je priamo
v sadzobníku cien pri príslušnej položke uvedené inak, ceny sa platia ihneď pri podaní
alebo na základe výzvy zamestnanca, ktorý úkon alebo službu vykonáva v ním určenej
lehote.

4.

Ceny sa platia v eurách v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Žarnovici,
poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet Mestského úradu v Žarnovici vedený vo
VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom, č. účtu: SK72 0200 0000 0000 1482 4422,
alebo č. ú. SK17 0200 0000 0013 3318 0251. Ceny sú príjmom mesta.

5.

Ak príslušné ceny uvedené v sadzobníku cien splatné podľa ods. 3 tohto článku
nebudú zaplatené, pracovný úkon sa nevykoná (nevydá) a vec sa odloží, vec na
dočasné užívanie alebo služba sa neposkytne .

6.

Ak dôjde k preplatku ceny alebo nastane dôvod na vrátenie už zaplatenej ceny,
Mestský úrad v Žarnovici na základe žiadosti alebo úradnej povinnosti túto vráti.
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Čl. 3
Oslobodenie
1.

Ceny uvedené v sadzobníku cien sa nevyberú za úkony súvisiace so sociálnou
starostlivosťou a sociálnym zabezpečením vrátane dôchodkového zabezpečenia
a nemocenského poistenia, zdravotným poistením a predpismi o zamestnanosti,
s výnimkou sprostredkovania zamestnania za úhradu.
Čl. 4
Prechodné a záverečné ustanovenie

1.
2.
3.

Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti cenu
znížiť, alebo zaplatenie ceny odpustiť.
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 10.01.2019; týmto dňom sa zároveň zrušuje
druhé vydanie OS-10 Cenník z 16.2.2015.
Smernicu vypracovala Ing. Erika Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického.

Súvisiace predpisy:
Zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a
doplnkov
Vyhláška Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov
Pojmy a skratky :
MsÚ – mestský úrad
Z. z. – zbierka zákonov
Prílohy:
Príloha č.1 :
Príloha č.2 :
Príloha č.3 :
Príloha č.4 :
Príloha č.5 :
Príloha č.6 :
Príloha č.7 :
Príloha č.8 :

Sadzobník cien – Vyhotovenie dokumentov
Sadzobník cien – Mestský rozhlas
Sadzobník cien – Mestská knižnica
Sadzobník cien – Inzercia a propagácia
Sadzobník cien – Uzavretie manželstva
Sadzobník cien – Za dočasné krátkodobé alebo jednorazové užívanie
Sadzobník cien – Za užívanie hnuteľného majetku mesta
F-04 Záznam o oboznámení
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Rozdeľovník riadených výtlačkov
Číslo
Organizačný útvar/
výtlačku
vedúci organizačného útvaru
1.
Kancelária primátora
Ing. Mária Svobodová
2.
Hlavný kontrolór
Ing. Eva Balková
3.
Oddelenie ekonomické
Ing. Erika Záhorcová
4.
Oddelenie výstavby, investícií a životného
prostredia/ Ing. Zuzana Gregorová
5.
Oddelenie kultúry, mládeže a športu
Ing. Jozef Piecka
6.
Klientske centrum
Ing. Eva Šályová
7.
Oddelenie vnútornej správy
Ing. Edmund Bača
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