VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
obce Hlivištia č. 65/11/2011
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Hlivištia sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zradení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecné záväznom
nariadení
I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1.) Obec Hlivištia týmto nariadením ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ( ďalej len „poplatok“ ), určuje sadzbu poplatku, dĺžku obdobia, na ktoré
sa určuje poplatok, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, ohlasovaciu povinnosť, splatnosť
poplatku, zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehoty na uplatnenie zníženia alebo
odpustenia poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku.
2.) Poplatok sa ukladá za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na
území Obce Hlivištia ( ďalej len „obec“ ).
3.) Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok
4.) Správu poplatku vykonáva Obec Hlivištia (ďalej len „správca dane“).
§2
Výklad niektorých pojmov
1.) Komunálnymi odpadmi sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce,
a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
2.) Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým
osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, ako aj odpady
z nehnuteľností slúžiacich na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby
domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.
3.) Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou v rozsahu jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
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§3
Poplatník a platiteľ poplatku
1.) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta, okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
"nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania (ďalej len „poplatník“)
2.) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný
poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, správca dane určí spomedzi vlastníkov alebo
spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre správcu dane vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“).
3.) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi dane odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi dane ručí platiteľ.
4.) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z
nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za
iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej
republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní
povinnosti poplatníka, povinná oznámiť správcovi dane pri plnení ohlasovacej povinnosti.
§4
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

1.) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane niektorá zo skutočností uvedená v § 3
odsek 1 tohto nariadenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť
zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
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Ohlásenie
1.) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného správcom dane, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo
k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom osoba podľa § 3 ods. 1 písm. b)
alebo písm. c) tohto nariadenia, názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo ( IČO), priemerný počet
zamestnancov, priemerný počet miest určených na poskytovanie služby
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 3 ods.4 tohto
nariadenia.
2.) Ohlásenie je poplatník podľa tohto nariadenia povinný podať na tlačivách, ktoré sú
prílohou tohto nariadenia, vždy ak došlo k zmene už ohlásených údajov.
3.) Poplatník je oprávnený podať správcovi dane ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho
povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená.
§6
Sadzba poplatku
1.) Sadzba poplatku je 0,017 eura za osobu a kalendárny deň u poplatníkov uvedených v §
3 ods. 1 písm. a),b),c) tohto nariadenia.
§7
Určenie poplatku
1.) Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka (ďalej len „určené obdobie“).
2.) Poplatok na určené obdobie sa určuje ako:
a) súčin sadzby poplatku uvedenej v § 6 ods.1 tohto nariadenia a počtu kalendárnych dní
v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 3 ods.1 písm. a)
nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva
alebo je oprávnený ju užívať,
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa §3 ods.1 písm. b),c). V obci nie
je zavedený množstvový zber. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta
podľa §79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Obec
Hlivištia pre výpočet ukazovateľa produkcie ustanovuje koeficient číslo 1.

§8
Vyrubenie a odpustenie poplatku
1.) Poplatok vyrubí správca dane platobným výmerom
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bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, správca dane upraví výšku
poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
3.) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže čestným prehlásením,
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, z dôvodu výkonu
základnej vojenskej služby alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac
ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
§9
Splatnosť poplatku
1.) Splatnosť poplatku pre poplatníka podľa § 3 ods.1 písm. a),b),c) je určená do 15 dní od
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2.) Poplatok možno zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane
b) v hotovosti do pokladne správcu dane
§ 10
Správa poplatku
1.) Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tomuto
poplatku sú príjmom rozpočtu správcu dane.
2.) V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
III. ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
Spoločné ustanovenia
V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto nariadením, platia ustanovenia zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
§ 12
Záverečné ustanovenia
Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. VZN 62/11/2010 zo dňa 14. 12. 2010
§ 13
Účinnosť nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012
V Hlivištiach 15. 12. 2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2011
VZN zvesené z úradnej tabule dňa
Mgr. Jarmila Olexová
starostka obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE HLIVIŠTIA č. 64/11/2011
o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012
Obec Hlivištia v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6 , § 8 ods. 2, § 12
ods.1, 2 a 3, § 16 ods.1, 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2 a § 103 zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e
§1
Základné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Hlivištiach podľa § 11 ods. 4 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2012
daň znehnuteľnosti.
2. Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Hlivištia v zdaňovacom období roku
2012
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Sadzba dane
(1) Správca dane na území celej obce Hlivištia určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre
pozemky druhu:
a, orná pôda, vinice a ovocné sady vo výške
0,75% zo základu dane,
b, trvalé trávne porasty vo výške
0,75% zo základu dane,
c, záhrady vo výške
0,50% zo základu dane,
d, pre lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy
0,70% zo základu dane,
e, zastavané plochy a nádvoria
0,50% zo základu dane,
g, stavebné pozemky
0,50% zo základu dane,
h, ostatné plochy
0,50% zo základu dane,

DAŇ ZO STAVIEB
§3
Sadzba dane
(1). Správca dane na území celej obce Hlivištia určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) 0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu,
b) 0,033 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu.
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rekreáciu,
d) 0,099 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) 0,165 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 0,331 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,132 € za ostatné stavby.
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
§4
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje
a) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky)
§5
Platenie dane
Správca dane na rok 2012 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v štyroch
rovnakých splátkach a to:
I.
splátka do 31. mája,
II.
splátka do 31. júla,
III.
splátka do 30 septembra,
IV.
splátka do 30 novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností na rok 2012 sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2011
č. 58/12/2009 zo dňa 15. 12. 2009
2. Účinnosť tohto VZN 01. 01. 2012

V Hlivištiach 15. 12. 2011
Mgr. Jarmila OLEXOVÁ
starostka obce

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2011
VZN zvesené z úradnej tabule dňa

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hlivištia
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 14.12. 2010
dňa: 01.01. 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlivištia
o vypracovaní a doručení povodňových plánov záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb - podnikateľov na území obce Hlivištia
Číslo 63/12/2010
Obecné zastupiteľstvo v Hlivištiach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods.6
zákona NR SR č.7 /2010 Z.z.. o ochrane pred povodňami, v y d á v a toto Všeobecné záväzné
nariadenie obce Hlivištia

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť pravidlá
a časové obdobie pre vypracovanie povodňových plánov záchranných prác pre právnické
a fyzické osoby, ktoré sú ohrozené povodňami a majú stavby v inundačnom území.
2) Toto VZN sa vydáva za účelom zabezpečenia ochrany majetku, zdravia ľudí, životného
prostredia a kultúrneho dedičstva.

Článok II.
Základné pojmy
1) Povodeň je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou.
2) Povodeň vzniká, keď sa prechodne výrazne zvýši hladina potoka Žiarovnica
a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta potoka alebo sa už voda z koryta vylieva.
3) Povodeň vzniká aj v čase zamedzeného prirodzeného odtoku vody zo zrážkovej činnosti,
v dôsledku prívalovej vody z lesa a okolitých polí alebo topiaceho sa snehu do recipientu
(rigolov a priekop), a tak dochádza k zaplavovaniu územia povrchovými vodami.
4) Povodňové záchranné práce sú opatreniami vykonávané na záchranu životov, zdravia
a majetku v čase nebezpečenstva počas povodne, počas povodne a po povodní
v bezprostredne ohrozených , alebo už zaplavených územiach.
5) Povodňové záchranné práce sú:
a) varovanie, práce spojené s ochranou a evakuáciou obyvateľstva na
nevyhnutne potrebný čas v územiach ohrozených , alebo zaplavených
povodňou,
b) ochrana a zachraňovanie majetku na týchto územiach vrátane prípadného
predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
c) odstraňovanie prekážok, ktoré bránia plynulému odtoku vôd,
d) odsun nebezpečných látok z dosahu záplav,
e) nevyhnutné práce na prístupových komunikáciách súvisiace s obnovením
prístupu do sídelných celkov , vrátane výstavby provizórnych mostíkových
objektov alebo lávok,

f)
g)
h)
i)
j)
k)

riadenie dopravy, vytyčovanie obchádzok a osadzovanie prenosného
dopravného značenia na usmernenie dopravy,
núdzové zásobovanie pitnou vodou
odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc , studní iných objektov
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami
zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu, alebo ich asanácia,
iné práce vykonané na príkaz orgánu štátnej správy ochrany pred povodňami
Článok III.
Opatrenia na ochranu pred povodňami

1) Právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinný prijať opatrenia ochrane územia
pred zaplavením vnútornými vodami výstavbou, údržbou, odstraňovaním nánosov z
koryta vodného toku, ako aj priekop a rigolov.
2) Odstraňovanie porastov na brehoch vodného toku; breh je postranné obmedzenie
koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru.
3) Právnická a fyzická osoba je povinná vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác pre objekty ktoré môžu byť postihnuté povodňou.
Článok IV.
Priestupky a sankcie
1) Priestupku na úseku ochrany pred povodňami sa dopusti ten, kto poruší podmienky § 47
ods.1 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pre povodňami.
2) Za priestupok spáchaný na úseku ochrany pred povodňami obec môže uložiť podľa § 47
ods. 3, pokutu do 700 eur.
3) Výnos z pokút je príjmom obce Hlivištia.

Článok V.
Kontrolná činnosť
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva komisia na ochranu pre ochranu verejného
poriadku.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Hlivištia bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Hlivištiach dňa 13.12.2010 a nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2011

Bc. Jarmila Olexová
starostka obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Hlivištia č. 56/11/2009
o podmienkach držania a chovu psov
Obecné zastupiteľstvo v Hlivištiach na základe § 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení následných zmien zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov § 13 odst. 1, zákona č. 337/1998 o veterinárnej starostlivosti v znení
následných zmien a § 7 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení následných
zmien vydáva pre obec Hlivištia toto Všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len VZN), ktorým
sa upravujú podmienky držania a chovu psov
§1
VZN upravuje podrobné podmienky evidencie držania ako aj usmerňovania chovu a počtu
psov v domácnostiach, rodinných domoch, bytových domoch v podnikateľských
organizáciách a ich pobyt v podmienkach obce Hlivištia
§2
VYMEDZENIE POJMOV
Na účely tohto VZN je zvláštnym psom pes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
používaný horskou službou,
používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej ochrany,
poľovný,
ovčiarsky,
vodiaci,
používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo
národného skúšobného poriadku,
nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi,
voľným pohybom je pohyb psa bez vodítka mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, za voľný pohyb psa na nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez
vodítka mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§3
EVIDENCIA PSOV

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie
v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste,
kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec.
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evidenčné číslo psa,
tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu
držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f)
úhyn psa,
g) strata psa,
a)
b)
c)
d)

4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaje oznámiť obci, kde je alebo má byť pes
evidovaný.
5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len
„známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes
evidovaný a údaj o tom či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje
totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je
držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu,
ktorá nesmie byť vyššia ako 3,3163 € , vydať náhradnú známku.
7. Daň za psa sa platí podľa veku psa a to od 6-tich mesiacov.
8. Daň za psa na území obce Hlivištia sa stanovuje na 3,5 €
§4
PODMIENKY CHOVU PSOV
1. V rodinných domoch je možné zriaďovať chovnú stanicu psov pokiaľ táto bude spĺňať
podmienky, ktoré určuje stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení následných zmien.
2. Pri chove a držaní psov je nutné dodržiavať pravidlá hygieny ochrany zdravia
a bezpečnosti občanov tak, aby vlastníci psa rešpektovali pripomienky spoluobčanov.
3. Zakazuje sa ukončiť chov psa jeho vypustením ho do voľnej prírody.
§5
VODENIE PSA
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je
povinná prechádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.
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osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno. Priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5. Vodiť psa je zakázané:
a)
b)
c)
d)
e)

do obchodov, všetkého druhu,
do kultúrnych a spoločenských zariadení,
do športových zariadení vrátane futbalových štadiónov,
do obecných úradov,
do čakárni.

§6
ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný výkaly exkrementy bezprostredne odstrániť.

§7
PRIESTUPKY
1.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § V, ods. 1 a 2
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
2.

Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a)

neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo
zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa nerešpektuje zákaz vstupu so
psom alebo zákaz voľného pohybu psa
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Priestupku sa dopustí ten vlastník psa, ktorý nebude rešpektovať povinnosť, že
znečistenie exkrementov po psovi odstráni.

4.

Za priestupky obec uloží pokutu do výšky 16 €.

5.

Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

6.

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

7.

Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

8.

Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

9.

Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 4.
§8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

2.

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Hlivištia č. 39/10/2005/1 o podmienkach držania a chovu psov
na území obce Hlivištia.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2010.

V Hlivištiach 14. 12. 2009
Bc. Jarmila OLEXOVÁ
starostka

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2009
a zvesené dňa 31. 12. 2009

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 55/11/2009
o miestnych poplatkoch na území obce HLIVIŠTIA

I. č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky
ukladania miestnych poplatkov na území obce Hlivištia.
2. Obec Hlivištia na svojom území ukladá tieto miestne poplatky:

§2
Miestny poplatok
za používanie kultúrneho domu, svadobky a domu smútku
1. Poplatok sa platí za dočasné použitie vnútorných priestorov, inventára a technických
zariadení kultúrneho domu na rôzne účely, ako sú tanečná zábava, svadby, hostiny pri
životných jubileách, občerstvenie po pohreboch -kar a pod.
2. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva kultúrny dom.
3. Podmienky usporiadania tanečnej zábavy.
a) usporiadateľ podujatia (tanečnej zábavy) v zmysle § 3 zákona č. 96/1991 Zb. odst. 3 o
verejných kultúrnych podujatiach musí v lehote najmenej 7 dní pred uskutočnením
tanečnej zábavy podať písomné oznámenie tunajšiemu OcÚ, v ktorom uvedie druh
podujatia a jeho zámer, miesto a čas konania podujatia, adresu usporiadateľa
b) pred uskutočnením podujatia (tanečnej zábavy) usporiadateľ najneskôr jeden deň pred
začatím podujatia spíše na obecnom úrade „Dohodu o prenajatí spoločenských priestorov
obce“, ak sa toto podujatie bude konať v týchto priestoroch (menovite kultúrnom dome).
Príslušná dohoda obsahuje obojstranné práva a povinnosti ako aj podmienky
jednorazového prenájmu spoločenských priestorov obce. V prípade, ak sa podujatie bude
konať mimo spoločenských priestorov, t.j na niektorom verejnom priestranstve obce alebo
na inom mieste mimo intravilán obce, ale na jej katastrálnom území, bude spísaná iná
forma dohody s uvedením podmienok uskutočnenia podujatia.
c) usporiadateľ podujatia zaplatí poplatok najneskôr do troch dní po ukončení na obecnom
úrade
d) obecné zastupiteľstvo zabezpečí na každé podujatie kontrolný orgán na výkon dozoru, či
sa podujatie koná v súlade s oznámením podaným na obecnom úrade.
e) ak sa počas konania podujatia vyskytujú nedostatky, dozorný orgán obce na tieto upozorní
usporiadateľa, (dozorný orgán obce tvoria najmenej dvaja členovia vedenia obce, ktorých
na každé podujatie určí starosta obce)
f) ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán obce preruší alebo ho
zakáže. Rozhodnutie o zákaze alebo zrušení podujatia je platné ústnym vyhlásením na
mieste, a písomné vyhlásenie tohto rozhodnutia sa usporiadateľovi doručí do troch dní po
jeho vyhlásení.
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g) ak usporiadateľ nerešpektuje vyhlásenie dozorného orgánu, môže prenajímateľ, t.j. obecný
úrad uložiť usporiadateľovi pokutu až do výšky 330 €.
h) usporiadateľ tanečnej zábavy a diskotéky sa zaväzuje, že počas týchto podujatí t.j. pred
podujatím ako aj po ňom do odovzdania sa nebudú podávať tvrdé alkoholické nápoje,
drogy a taktiež sa dodrží zákaz fajčenia vo vnútri objektu.
Usporiadateľ zodpovedá za poriadok, čistotu a hygienu vo vnútri objektu ako aj v jeho
okolí.
V prípade vzniku škôd na majetku obce usporiadateľ tieto škody odstráni na svoje
náklady.
i) ak sa jedná o podujatie uskutočňované na verejnom priestranstve obce, alebo mimo
intravilán obce na území obce, budú k tomu obecným zastupiteľstvom vydané nové
podmienky pre jeho uskutočnenie. Usporiadateľ takéhoto podujatia berie na seba
zodpovednosť za dopravu, poriadok, čistotu, požiarnu ochranu, zdravotnícku službu a
pod.
4. Sadzby poplatkov za kultúrny dom
a/ tanečná zábava 67 € + el. energia a plyn (urobí sa odpočet)
b/ svadba
53 € + el. energia a plyn (urobí sa odpočet) + poplatok za riad
c/ pri životných jubileách, krstiny a pod.17 € + el. energia a plyn (urobí sa
odpočet)+ poplatok za riad
d/ kar 17 €
5. Sadzby poplatkov za svadobku
lyžica, vidlička, nôž, tanier, kompótová mištička, šálka na kávu, pohár, váza, popolník,
soľnička,
0,04 €/kus
misa oválna, misa polievková, naberačka
0,16 €/kus
hrniec
0,23 €/kus
obrus
0,50 €/kus
zapožičanie stoličky domov
0,10 €/kus
zapožičanie stola domov
0,33 €/kus
6. Sadzby poplatkov za dom smútku
Poplatok platí každý občan, ktorý užíva tento objekt na pohrebné obrady.
a/ jednorazové použitie len na samotný úkon pohrebného obradu 4 €
b/ pobyt zosnulého aj s pohrebným obradom
10 €
c/ za použitie chladničky pre cudzích za 24 hodín
17 €

§3
Poplatok za vysielanie miestneho rozhlasu
Sadzba poplatku
a/ za jednu reláciu „Pozdravy jubilantom“
b/ za jedno vyhlásenie súkromného podnikateľa

1,65 €
5,00 €

Poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obecného úradu.
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Spoločné a záverečné ustanovenia
§4
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Hlivištia prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce Hlivištia.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá
hlavný kontrolór obce Hlivištia.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava,
odkazuje sa na zákon o miestnych poplatkoch č. 544/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Hlivištia č. 37/12/2004 o miestnych poplatkoch na území obce
Hlivištia.
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Hlivištiach
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2010.

V Hlivištiach dňa 14. 12. 2009

Bc. Jarmila OLEXOVÁ
starostka obce

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2009
a zvesené dňa 31. 12. 2009

