
Obecné zastupiteľstvo v Bušinciach 
 

 
VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE 

obec Bušince č. 2  zo dňa 12.12.2008  o verejných dávkach obce 
v plnom znení 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bušinciach ako príslušný orgán podľa §6 a §9 
Zákona č.481/1992 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov 
 
 

v y d á v a 
 
na základe §11 ods.3 písm. e Zák.č.481/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zmien a doplnkov všeobecne záväzné nariadenie obce Bušince č. 2 zo dňa 
12.12.2008 o verejných dávkach obce: 
 
 
                                                      I.  
                                  Predmet verejných dávok 
 
1. Verejné dávky obce zriaďuje obec k zabezpečeniu financovania zariadení 

a služieb obce, na ktorú sa prispieva z časti rozpočtu obce. 
 

2. Verejné dávky obce platia fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú 
zariadenia a služby obce a to v rozsahu a za podmienok tohto VZN. 
 

3. Tieto dávky čiastočne refundujú náklady obce na jednotlivé zariadenia 
a služby obce, ktoré obec zabezpečuje pre občanov obce, prípadne 
iným FO a PO. 
 
                                                    II. 
                               Druhy verejných dávok 
 
Obec zriaďuje tieto druhy verejných dávok: 
1. za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 
2.  za použitie Domu smútku a cintorína 
3.  za  využitie Miestnej knižnice 
4.  za použitie priestorov Spoločenského domu 
5.  za použitie kuchynského riadu a zariadenia 
6.  za použitie šrotovníka 
7.  za použitie nákladnej automobilovej dopravy 



8. za kosenie dvorov 
                                             III. 
                                              
Verejná dávka za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase 
 
1. Za vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase zaplatí vyhlasovateľ: 
a.) za každý oznam počas pracovnej doby     1,660 € náš občan 
                                                                        3,320 €  cudzí občan 
b.) za každý oznam po pracovnej dobe           4,979 €  
c.) za každý opakovaný oznam                       1,660 €  
2. Splatnosť verejnej dávky je vopred. 

 
 
                                                 IV. 
         Verejná dávka za použitie Domu smútku a cintorína    
 
1. Za použitie zariadení Domu smútku a cintorína, sú tieto dávky: 

a.) za použitie obradnej siene k pohrebu                3,320 € 
b.) za použitie chlad. zariadenia vrátane spotreby elektrickej energie 1,660 € 
      za každý deň používania a cudzí občania 3,320 € 
c.) za prepožičanie /nájomné/  jedného pohrebného miesta na dobu 10 rokov 

3,320 € a za každých ďalších 10 rokov 1,660 €. 
 

2. Splatnosť dávok za Dom smútku je 7 dní od použitia a za pohrebné 
miesto vždy vopred. 
 
 
                                                    V. 
           Verejná dávka za využívanie Miestnej knižnice 
 
1. Za využívanie Miestnej knižnice sú tieto verejné dávky: 

a.) ročne      0,332 € pre dospelých 
b.) ročne      0,166 € pre deti, študentov a dôchodcov 
c.) za zaslanie upomienok za nevrátenie vypožičaných kníh 0,996 € 
     za každú upomienku. 
 

2. Splatnosť verejných dávok je vopred, za upomienky po vrátení 
kníh. 
 
 
 
 
 



 
                                                VI. 

    Verejná dávka za použitie Spoločenského domu 
1. Za použitie Spoločenského domu a jeho zariadení sú tieto verejné 

dávky: 
a.) za využitie sály Spoločenského domu počas vykurovacej sezóny: 

do 5 hodín                      6,639 €/1hod. 
nad 5 hodín                   82,985 € 

b.) za využitie sály Spoločenského domu mimo vykurovacej 
sezóny          do 5 hodín                  4,979 €/1hod. 
                    nad 5 hodín               66,388 € 

     c.) za využitie priestorov Klubovej miestnosti počas vykurovacej                                       
           sezóny       8,298 € 

                d.) za využitie priestorov Klubovej miestnosti mimo vykurovacej 
sezóny        6,639 € 

           e.) za využitie zariadení kuchyne pri využití priestorov Klubu 
         na akciu      3,319 €              
    f.) za využitie zariadení kuchyne pri využití sály na akciu 6,639 €    
    g.) za využitie vestibulu v Spoločenskom dome mimo vykurovacej 
          sezóny    do 5 hodín                    3,319 €/1hod. 
                       nad 5 hodín                  33,194 € 
     h.) za využitie vestibulu v Spoločenskom dome počas vykurovacej 
           sezóny    do 5 hodín                    4,979 € 
                         nad 5 hodín                  49,791 €  

i.) sadzby za využitie vestibulu v Spoločenskom dvore sú platné 
aj pri rôznych predajných akciách. 

 
2.  Od platenia verejných dávok za použitie miestností v SD sú 
oslobodené všetky spoločenské organizácie v obci Bušince.           
  
                                             VII. 
Verejná dávka za použitie kuchynského riadu a zariadenia 
 
1. Za použitie kuchynského riadu a zariadenia sa platia tieto 

verejné dávky: 
a.) za 1ks hlbokého taniera, plytkého taniera, lyžičky, vidličky 

a noža za 1 každý kus 0,033 € 
b.) za 1 ks kávovej lyžičky, popolníka, kompótovej misy, 

soľničky a vázy za každý kus 0,033 € 
c.) za 1 ks naberačky, polievkovej misy, pečeňovej misy za 

každý kus 0,033 € 
d.) za 1 ks košíka na pečivo, vínové poháre, štamperlíka, 

pohárov na prípitok a ďalších pohárov za každý kus 0,033 € 



e.) za 1 ks obrus  použitie   0,166 €   
                             čistenie   0,498 €                       
f.) za použitie 1 ks stola            0,338 € 
g.) za použitie 1 ks stoličky      0,166 € 

2. Splatnosť verejnej dávky je vopred. 
3. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia zaplatí používateľ 

skutočnú hodnotu riadu, zariadenia a to nadobudnutú cenu. 
4. Od platenia verejných dávok za použitie kuchynského riadu 
a kuchynského zariadenia sú oslobodené všetky spoločenské 
organizácie v obci Bušince. 
 
 
                              VIII. 
Verejná dávka za použitie šrotovníka 
 
1. Za použitie šrotovníka je verejná dávka 0,996 € za jedno 

vrece obilovín. 
2. Splatnosť dávky je vopred. 
 
 
                              IX. 
Verejná dávka za kopírovanie listín 
 
1. Za kopírovanie jednej strany listiny:      0,099 € 
    za kopírovanie obidvoch strán listiny:    0,199 € 

             2. Faxovanie jednej strany listiny:   
pre občanov obce Bušince: 0,664 € 
pre cudzích občanov         : 1,328 €   

3. Splatnosť dávky je vopred. 
 
 
                                                         X. 
      Verejná dávka za použitie nákladnej automobilovej dopravy 
 

1. Za použitie nákladných vozidiel sú tieto dávky: 
a.) cisterňa – stojné                        3,983 €/1hod.-zahrnuté odpisy, 
amortizácia a spotreba pohonných hmôt, 
 
b.) cisterňa                                     11,618 €/1 vývoz – občania obce Bušince 
                                                       19,916 €/1 vývoz + 1,328 €/1km – cudzí  
                                                        občania 
 
c.) traktor            jazda v obci Bušince 1,660 €/1km + manipulačný poplatok      



                            9,958 €   
                            jazda mimo obce Bušince 1,660 €/1km + manipulačný  
                            poplatok 13,277 €, 
                            státie 3,319 €/1 hod.,  každá začatá polhodina sa ráta ako  
                            celá jedna hodina.  
                            Státie sa počíta pri jazde traktorom v obci Bušince a aj 
                            mimo obce Bušince. 
d.) kontajnerové vozidlo             1,162 €/1km + 4,646 €-manipulačný                     
                                                     poplatok/1kontajner - táto sadzba sa počíta 
                                                     len pri vnútropodnikovom učtovaní obce  
                                                     Bušince /vývoz TKO v obci Bušince/, 
                                                     1,660 €/1km + 33,194 € manipulačný  
                                                     poplatok – pri vývoze TKO zmluvným  
                                                     partnerom ako aj všetky ostatné služby 
                                                     pre občanov obce Bušince aj pre cudzích  
                                                     občanov,    
e./ kuka vozidlo  1,162 €/1km + 2,158 € manipulačný poplatok/1 kuka 
nádoba 
     táto sadzba sa počíta len pri vnútropodnikovom účtovaní obce Bušince 
     /vývoz TKO v obci Bušince/, 
     1,660 €/km + 3,319 € manipulačný poplatok/1 kuka nádoba pre     
     pre zmluvných partnerov. 
   

2. Splatnosť dávky je vopred. 
 
3. Od platenia verejných dávok za použitie NAD aj osobného vozidla sú 

oslobodené všetky spoločenské organizácie v obci Bušince. 
                                                
 
 
                                             XI. 
                 Verejná dávka za kosenie dvorov 
Poskytovanie služby občanom za kosenie dvorov je 3,319 €/1dvor. 
Splatnosť dávky je vopred. 
 
 
 
                                             XII. 
                               Všeobecné ustanovenie 

    1. Vo verejných dávkach za použitie priestorov Spoločenského domu,    
         kuchynského riadu a zariadenia, ako aj za použitie nákladnej  
         automobilovej dopravy bude občanovi obce Bušince vyhovené, len v tom  
         prípade, ak nebude mať voči obci Bušince žiadne nedoplatky na dani  



         z nehnuteľností, dane za psa a na miestnom poplatku za zber a prepravu   
         TKO.   
    2. Verejné dávky sa platia do pokladne Obecného úradu v Bušinciach 

   alebo na účet vo VÚB banke, a.s. pobočka Veľký Krtíš, č.účtu : 
   1324-402/0200. 
3.V prípade nezaplatenia verejných dávok obec bude tieto vymáhať 
    cestou súdneho exekútora. 
4.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bušince č.2 o verejných 
    dávkach obce bolo prejednané a schválené na zasadnutí Obecného 
     zastupiteľstva v Bušinciach dňa 12.12.2008, Uznesenie č.11/2008, bod II., 
písm. f./  

5. Pripomienky, návrhy, alebo doplnky k tomuto VZN je možné podať 
písomne, cestou Obecného úradu v Bušinciach do 15 dní od jeho 
zverejnenia na úradnej tabuli. 

           6. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením 
            Obecného zastupiteľstva.     

7. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa    
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bušince č.2/2007   
o verejných dávkach obce, ktoré bolo schválené OZ v Bušinciach  
dňa 1. decembra 2007 uznesením č.11, bod II.,písm.b/., Dodatok  
č.1/2008 schválený OZ Bušince č.5/2008, bod II.,písm. a/ zo dňa 
29. mája 2008.  

                 8. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 
                 01.01.2009.   

 
 
V Bušinciach, dňa 12. decembra 2008 
 
 

      
 
 
 
                                             Miroslav  G o m o l a 
                                                   starosta obce                                            

 


