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Smernica primátora mesta
o úhradách za služby poskytované Mestom Krompachy

Číslo
3/2017

Primátorka mesta Krompachy na zabezpečenie jednotného postupu pri stanovovaní úhrad
za služby poskytované Mestom Krompachy v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a ostatných právnych predpisov
vydáva Smernicu o úhradách za služby poskytované Mestom Krompachy v tomto znení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto smernica definuje služby vykonávané Mestom Krompachy, na ktoré sa nevzťahuje zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, a určuje sumu úhrady za ne.
(2) Ceny za poskytované služby vychádzajú z platnej právnej úpravy - zákona NR SR č. 18/1995
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Čl. 2
Dohoda o cene
(1) Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí,
a vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru alebo služby vo výške požadovanej
predávajúcim (§ 3 ods. 1 Zákona o cenách).
(2) Súčasťou ceny môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru
a zisk (§ 3 ods. 3 Zákona o cenách).
Čl. 3
Sadzobník cien, spôsob úhrady
(1) Mesto Krompachy stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto smernice.
(2) Cena za poskytnutú službu alebo úkon je splatná pred poskytnutím služby alebo vykonaním
úkonu.
(3) Úhrada ceny je realizovaná v hotovosti u pracovníkov zabezpečujúcich príslušnú službu,
v pokladni mestského úradu, poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.
Čl. 4
Spoločné ustanovenia
(1) Výnos z úhrad podľa tejto smernice je príjmom rozpočtu Mesta Krompachy.
(2) Ak táto smernica neobsahuje bližšiu úpravu, použijú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka
a Zákona o cenách.
(3) Nedeliteľnou súčasťou tejto smernice je sadzobník cien – Príloha č. 1.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Sadzobník cien je záväzný pre Mesto Krompachy a všetky právnické a fyzické osoby, ktoré
o tieto služby požiadajú.
(2) Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.05.2017.
(3) Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica č. 1/2011 o paušálnych náhradách
za administratívne výdavky spojené s činnosťou Mestského úradu v Krompachoch a zariadení
Mesta Krompachy v znení Doplnkov č. 1 až 3.

