OBEC VL ANY

Obecný úrad vo Vl anoch

Všeobecne záväzného nariadenia

ktorým sa menia a dopl ajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Obce
Vl any v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
(Generálne VZN)

Obecné zastupite stvo na základe samostatnej pôsobnosti pod a lánku 67 a
lánku 68 Ústavy Slovenskej republiky a pod a § 4 ods. 1 a pod a ods. 3 písm. h), i)
a n) a § 6 ods. 1 zákona . 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( alej len „VZN“), ktorým sa
menia a dopl ajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Obce Vl any v súvislosti
so zavedením euro v slovenskej republike (Generálne VZN):
lánok 1
VZN . 20/2006
o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vl any – 14 BJ

-

V prílohe výška nájomného za užívanie 1 m2 obytnej plochy , vrátane odpisov a poistenia
sa slová „50,- Sk/m2“ nahrádzajú slovami „ 1,66 eur“.
lánok 2
VZN . /2007
o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Vl any – 9 BJ

-

V prílohe výška nájomného za užívanie 1 m2 obytnej plochy , vrátane odpisov a poistenia
sa slová 51,- Sk/m2“ nahrádzajú slovami „ 1,69 eur“.

lánok 3
VZN . 32/2008
ktorým sa ur uje výška mesa ného príspevku na iasto nú
úhradu nákladov na innosti školského klubu detí

V lánku II. výška mesa ného príspevku na iasto nú úhradu nákladov na innosti
školského klubu detí iní sa slová „200,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 6,64 eur“.

lánok 4
VZN . 33/2008
ktorým sa ur uje výška mesa ného príspevku na iasto nú
úhradu výdavkov materskej školy
na školský rok 2008/2009

V lánku II. výška mesa ného príspevku na iasto nú úhradu výdavkov materskej
školy mesa ne je sa slová „200,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 6,64 eur“ na jedno die a.

lánok 5
VZN . 34/2008
ktorým sa ur uje výška mesa ného príspevku na iasto nú
úhradu nákladov v školskej jedálni
na školský rok 2008/2009
V lánku II. výška mesa ného príspevku na iasto nú úhradu nákladov
v školskej jedálni bude nasledovné:
MŠ denné
sa slová „28,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,93 eur“
Základná škola
(stravníci od 6 –11 rokov)
sa slová „23,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,76 eur“
Základná škola
(stravníci od 11 –15 rokov)
sa slová „25,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,83 eur“

lánok 6
Plagátovací poriadok obce
Plagátovacie plochy na území obce Vl any

Námestie obce Vl any /pri artézskej studni/
Autobusová zastávka pri Základnej škole Vl any
Parkovisko pred Po ovníckym domom v Somole
Cenník v „Sk“ sa nahrádza s cenníkom v „eur“
1. Za vylepovanie je stanovený poplatok pod a nasledovného cenníka:
A0
Po et dní
do 5
10
15
20

A1
Sk/ks
35,40,45,50,-

Po et dní
Do 5
10
15
20

A2
Sk/ks
30,35,40,45,-

Po et dní
do 5
10
15
20

A3
Sk/ks
25,30,35,40,-

Po et dní
do 5
10
15
20

A4
Sk/ks
20,25,30,35,-

Po et dní
do 5
10
15
20

Sk/ks
15,20,25,30,-

1. Za vylepovanie je stanovený poplatok pod a nasledovného cenníka:
A0
Po et dní
do 5
10
15
20

A1
eur/ks
1,16
1,33
1,49
1,66

Po et dní
Do 5
10
15
20

A2
eur/ks
1,00
1,16
1,33
1,49

Po et dní
do 5
10
15
20

A3
eur/ks
0,83
1,00
1,16
1,33

Po et dní
do 5
10
15
20

A4
eur/ks
0,66
0,83
1,00
1,16

Po et dní
do 5
10
15
20

eur/ks
0,50
0,66
0,83
1,00

lánok 7
Štatút obce Vl any
V lánku 29 v odseku 3 : Cenu obce tvorí plaketa s erbom obce a pe ažitá odmena
sa slová „5 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 166 eur “ .

lánok 8
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vl any

V lánku .4 v písm. h., v cenníku služieb :
slovo „1 050,- Sk“ sa nahrádza slovami „34,85 eur“ za výkop hrobu
slovo „ 250,- Sk“ sa nahrádza slovami „ 8,30 eur“ za úpravu hrobu
slovo „ 150,- Sk“ sa nahrádza slovami „ 4,98 eur“ za uloženie rakvy do
hrobu

lánok 9
VZN . 21/2006
o poskytovaní sociálnej starostlivosti ako aj spôsobe ur enia úhrady za
poskytnutú starostlivos v zariadení opatrovate skej služby pre dlhodobý
pobyt starých ob anov vo Vl anoch
V lánku 7 - Spôsob ur enia úhrady a výška úhrady za bývanie
Denná sadzba úhrady za bývanie je – slovo „7 Sk“ sa nahrádza slovom 0,23 eur na m2 podlahovej
plochy obytnej miestnosti s príslušenstvom a zahr uje výdavky, ktoré sa pod a § 43 ods. 10 zákona do
úhrady za bývanie po ítajú. Výška úhrady za bývanie v ZOS Vl any je nasledovná:
V tabu ke slová v „ ..... Sk“ sa nahrádzajú slovami v „ ......eur“
íslo
izby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

podlahová plocha obytnej
rozmery izby
s príslušenstvom v (m) miestnosti s príslušenstvom v (m2)
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,5 x 5,5
4,4 x 5,5
3,9 x 5,5
3,8 x 5,5

19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,25
24,20
21,45
20,9 – 1,12 (komín) = 19,78

úhrada za bývanie
(izba/de ) pri sadzbe
7 Sk/m2/de
134,134,134,134,134,134,134,134,134,135,169,150,138,-

íslo
izby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

rozmery izby
podlahová plocha obytnej
s príslušenstvom v (m) miestnosti s príslušenstvom v (m2)
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,3 x 5,8
3,5 x 5,5
4,4 x 5,5
3,9 x 5,5
3,8 x 5,5

19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,14
19,25
24,20
21,45
20,9 – 1,12 (komín) = 19,78

úhrada za bývanie
(izba/de ) pri sadzbe
0,23 eur/m2/de
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,45
4,48
5,61
4,98
4,58

V lánku 8 - Spôsob ur enia úhrady a výška úhrady za zaopatrenie sa slová v „
..... Sk“ sa nahrádzajú slovami v „ ......eur“

poskytnutie nevyhnutných životných úkonov

a)

b)
c)

ob an potrebuje pomoc inej osoby pri bežných
úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri
obliekaní
a vyzliekaní
alebo
pri
iasto nej
bezvládnosti ob ana
ob an potrebuje pomoc inej osoby okrem úkonov
uvedených v bode a) aj pri presune na vozík, na
lôžko, pri použití WC
ob an potrebuje pomoc inej osoby pri bežných
úkonoch osobnej hygieny a je spravidla trvale
odkázaný na pobyt na lôžku alebo pri úplnej
bezvládnosti ob ana

poskytnutie nevyhnutných životných úkonov

a)

b)
c)

ob an potrebuje pomoc inej osoby pri bežných
úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri
obliekaní
a vyzliekaní
alebo
pri
iasto nej
bezvládnosti ob ana
ob an potrebuje pomoc inej osoby okrem úkonov
uvedených v bode a) aj pri presune na vozík, na
lôžko, pri použití WC
ob an potrebuje pomoc inej osoby pri bežných
úkonoch osobnej hygieny a je spravidla trvale
odkázaný na pobyt na lôžku alebo pri úplnej
bezvládnosti ob ana

úhrada za
zaopatrenie
v Sk/ob an/de
30,-

40,-

60,-

úhrada za
zaopatrenie
v eur/ob an/de
1,00

1,33

2,00

lánok 10

VZN . 19/2006
o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok
V lánku II., v písm. :
a) slovo „ 1500,- Sk“ sa nahrádza slovami „49,79 eur“ v prípade, že prepustený z
ústavu na výkon trestu od atia slobody alebo ústavu na výkon väzby neobdržal pri
prepustení žiadne finan né prostriedky,
b) rozdiel medzi obdržanou sumou pri prepustení a sumou slovo „1500,-Sk“ sa
nahrádza slovami „49,79 eur“ v prípade, že prepustený z ústavu na výkon trestu
od atia slobody alebo ústavu na výkon väzby obdržal pri prepustení ur itý finan ný
obnos.

lánok 11

VZN . 18/2006
o spôsobe ur enia a výške úhrady za opatrovate skú službu
V lánku 6 v tabu ke slová „……. Sk“ na nahrádzajú slovom „ ….. eur“
Popis opatrovate ského úkonu
1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátanie holenia, pomoc pri
vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík
a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC
b) celkové kúpanie a umytie vlasov
c) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla,
pomoc pri podávaní jedla a pri pití
d) doh ad
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich istenie
b) nákup a alšie nevyhnutné innosti súvisiace s
prevádzkou domácnosti, tiež vybavenie lekárskeho
predpisu, obstaranie a donáška liekov a zdravotníckych
potrieb
c) práce spojené s bežným udržiavaním domácnosti
d) dôkladné upratovanie a udržiavanie domácnosti
e) príprava a varenie ra ajok, obeda prípadne olovrantu
alebo ve ere
f) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
a ostatnej bielizne (v domácnosti klienta)
g) pranie bielizne v prá ovni opatrovate skej služby

h) žehlenie bielizne v prá ovni opatrovate skej služby
3. Zabezpe enie kontaktu so spolo enským prostredím
a) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia
b) sprievod na vyšetrenie k lekárovi
c) sprievod pri vybavovaní nevyhnutných úradných
záležitostí
d) sociálna komunikácia

Výška
rozsah/periodicita
úhrady v Sk
9,– Sk

1 úkon denne

15,– Sk
10,– Sk

1 úkon denne
1 úkon denne

15,– Sk

za 1 hodinu

10,– Sk

za nevyhnutné
úkony denne
1 úkon denne
(nákup alebo
obstaranie liekov)

15,– Sk

50,– Sk
120,– Sk
25,– Sk
10,– Sk

1 úkon denne
1 úkon denne
1 úkon denne (2
jedlá)
za 1 kg prádla

20,– Sk

za 1 nápl prá ky
do 5 kg
do 5 kg

20,– Sk

1 úkon denne

60,– Sk
30,– Sk

1 úkon denne
1 úkon denne

bez
úhrady

denne

40,– Sk

Popis opatrovate ského úkonu

Výška
úhrady v eur

1. Nevyhnutné životné úkony
e) bežné úkony osobnej hygieny vrátanie holenia, pomoc pri
vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík
a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC
f) celkové kúpanie a umytie vlasov
g) donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla,
pomoc pri podávaní jedla a pri pití
h) doh ad
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
i) donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich istenie
j) nákup a alšie nevyhnutné innosti súvisiace s
prevádzkou domácnosti, tiež vybavenie lekárskeho
predpisu, obstaranie a donáška liekov a zdravotníckych
potrieb
k) práce spojené s bežným udržiavaním domácnosti
l) dôkladné upratovanie a udržiavanie domácnosti
m) príprava a varenie ra ajok, obeda prípadne olovrantu
alebo ve ere
n) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
a ostatnej bielizne (v domácnosti klienta)
o) pranie bielizne v prá ovni opatrovate skej služby

p) žehlenie bielizne v prá ovni opatrovate skej služby
3. Zabezpe enie kontaktu so spolo enským prostredím
e) sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia
f) sprievod na vyšetrenie k lekárovi
g) sprievod pri vybavovaní nevyhnutných úradných
záležitostí
h) sociálna komunikácia

rozsah/periodicita

0,30

1 úkon denne

0,50
0,33

1 úkon denne
1 úkon denne

0,30

za 1 hodinu

0,33

za nevyhnutné
úkony denne
1 úkon denne
(nákup alebo
obstaranie liekov)

0,50

1,66
3,98
0,83
0,33

1 úkon denne
1 úkon denne
1 úkon denne (2
jedlá)
za 1 kg prádla

0,66

za 1 nápl
prá ky do 5 kg
do 5 kg

0,66

1 úkon denne

1,99
1,00

1 úkon denne
1 úkon denne

1,33

bez úhrady

denne

lánok 11

VZN . 9/2005
O poskytnutie finan ných prostriedkov z vlastných príjmov obce
V lánku . 4 ods. 8 – maximálna výška dotácia jednému žiadate ovi v jednom
rozpo tovom roku nesmie prekro i
- slová v „3 000 000,- Sk“ sa nahrádzajú
slovami „99 582 eur“.
lánok 12
VZN . 28/2007
O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
V § 7 ods. 4 v bode 1 sa slová „20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eur“.
v bode 2 sa slová „50 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eur“.
v bode 3 sa slová „50 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,70 eur“.

lánok 13
VZN . 31/2007
o náležitostiach oznámenia prevádzkovate a malého zdroja zne istenia
ovzdušia (MZZO) a alších podrobnostiach vo veci poplatku prevádzkovate a
MZZO ako aj rozsahu a požiadavkách týkajúcich sa vedenia prevádzkovej
evidencie MZZO na území obce Vl any v znení .
V lánku . 3 – oznamovacia a poplatková povinnos v bode:
2. Minimálnym poplatkom – slová „100,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „3,32 eur“ sa
spoplat uje každý malý zdroj zne is ovania ovzdušia na území obce, ktorého
výška poplatku vychádza menšia ako – slová „100,- Sk“ sa nahrádzajú slovami
„3,32 eur“.
6. Ro ný poplatok sa platí od – slová „2.010,- Sk“ sa nahrádzajú slovami
„69,71eur“ ro ného poplatku v dvoch polro ných splátkach, vo výške ½-ice
ro ného poplatku najneskôr do 15. d a prvého mesiaca nasledujúceho polroka.
Ak ro ný poplatok nepresiahne sumu alebo sa rovná sume - slová „2.010,- Sk“
sa nahrádzajú slovami „69,71eur“ je splatný do 15 dní odo d a nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
7. Ro ný poplatok sa zaokrúh uje na celých – slová „10,- Sk“ sa nahrádzajú
slovami „0,33 eur“ smerom hore.
V lánku 5 v tabu kách
……eur“.

. ….

Slová v „ ……. Sk“ sa nahrádzajú slovami

v „

1. Výška poplatku za plochy zne is ujúce ovzdušie nadmernou prašnos ou na území obce:
Výmera plochy /skládky (m2)
do 100
od 101 do 250
od 251 do 500
od 501 do 750
od 751 do 1000
od 1001 do 1250
od 1251 do 1500
od 1501 do 1750
od 1751 do 2000
od 2001 do 2250
od 2251 do 2500
nad 2501
2.

Sadzba (Sk/rok)
1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,-

Výška poplatku za stacionárne zariadenia na spa ovanie palív s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 300kW:

Druh paliva
hnedé uhlie
brikety
lignit
ierne uhlie
koks
vykurovací olej
vykurovacia nafta
petrolej
drevo
zemný plyn

Merná jednotka
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
1000 m3

Sadzba za mernú jednotku (Sk/rok)
260,260,260,160,160,150,100,100,80,50,-

3. Výška poplatku pre erpacie stanice pohonných hmôt :
Sadzba za 1m3 predaného
benzínu( Sk/rok)

Druh plnenia podzemnej / nadzemnej nádrže
rozstrekové bez odlu ova a, tankovanie vozidiel bez
odlu ova a
pod hladinové bez odlu ova a, tankovanie vozidiel bez
odlu ova a
pod hladinové s odlu ova om, tankovanie vozidiel bez
odlu ova a
pod hladinové s odlu ova om, tankovanie vozidiel s
odlu ova om

6,5,3,1,-

4. Výška poplatku za plochy zne is ujúce ovzdušie nadmernou prašnos ou na území obce
v eurách :
Výmera plochy /skládky (m2)
do 100
od 101 do 250
od 251 do 500
od 501 do 750
od 751 do 1000
od 1001 do 1250
od 1251 do 1500
od 1501 do 1750
od 1751 do 2000
od 2001 do 2250
od 2251 do 2500
nad 2501

5.

Sadzba (eur/rok)
33,19
66,39
99,58
132,78
165,97
199,16
232,36
265,55
298,75
331,94
365,13
398,33

Výška poplatku za stacionárne zariadenia na spa ovanie palív s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom do 300kW:

Druh paliva
hnedé uhlie
brikety
lignit
ierne uhlie
koks
vykurovací olej
vykurovacia nafta
petrolej
drevo
zemný plyn

Merná jednotka
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
tona
1000 m3

Sadzba za mernú jednotku (eur/rok)
8,63
8,63
8,63
5,31
5,31
4,98
3,32
3,32
2,66
16,60

6. Výška poplatku pre erpacie stanice pohonných hmôt :
Druh plnenia podzemnej / nadzemnej nádrže
rozstrekové bez odlu ova a, tankovanie vozidiel bez
odlu ova a
pod hladinové bez odlu ova a, tankovanie vozidiel bez
odlu ova a
pod hladinové s odlu ova om, tankovanie vozidiel bez
odlu ova a
pod hladinové s odlu ova om, tankovanie vozidiel s
odlu ova om

Sadzba za 1m3 predaného
benzínu( Sk/rok)

0,20
0,17
0,10
0,03

lánok 14
Smernica . 2/2007
ktorou sa ustanovujú záväzné pravidlá a postupy pri zadávaní nadlimitných
zákaziek, podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou
hodnotou na dodanie tovaru, uskuto nenie stavebných prác a na poskytnutie
služby
V lánku 3- Spôsoby obstarávania v podmienkach obce
v bode 5:
Slová „2 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „66 387,84 eur , ak ide o zákazku na
dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby,
Slová „12 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „398 327,03 eur“, ak ide o zákazku
na uskuto nenie stavebných prác.
V bode 6:
rovnaký alebo vyšší ako – slová „1 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33
193,92 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie
služby,
rovnaká alebo vyššia ako- slová „4 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „132
775,68 eur“ , ak ide o zákazku na uskuto nenie stavebných prác
v bode 7

•

Drobný kancelársky materiál v primeranom množstve( t. j. denný nákup v jednom
odbernom mieste max. do výšky – slová „ 10.000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,94
eur“

•

Drobný drogistický tovar v primeranom množstve stanovenom Smernicou
k usmerneniu pokladni ných limitov ( t. j. denný nákup v jednom odbernom mieste
max. do výšky – slová „ 10.000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,94 eur“ )

•

Potraviny zú tované z reprefondu max do výšky – slová „ 5.000,- Sk sa nahrádzajú
slovami 165,97 eur ), pohostenie pri pracovných jednaniach a rokovaniach, jarmok –
50.000,- Sk - 1 659,70 eur

•

CD ROM, videokazety, formátované diskety a fotofilmy, a to v rozsahu nevyhnutnom
pre okamžitú potrebu, v rámci limitu stanovenom v Smernici k usmerneniu
pokladni ných limitov( t. j. denný nákup v jednom odbernom mieste max. do výšky
3.000,- Sk sa nahrádzajú slovami 99,58 eur )

•

Drobný hmotný majetok – nevyhnutný pre okamžitú výmenu, resp. doplnenie
zariadenia na pracoviskách obce v max. hodnote 29.999,- Sk/kus sa nahrádzajú
slovami – 995,78 eur

•

Odborná literatúra pre pracovné ú ely obce v rámci limitu stanovenom v Smernici
k usmerneniu pokladni ných limitov( t. j. denný nákup v jednom odbernom mieste max.
do výšky 5.000,- Sk sa nahrádzajú slovami 165,97 eur)

•

Oprava výpo tovej techniky a kopírovacích strojov (autorizovaného predajcu a servisu
pre typy strojov) ( t. j. denný nákup v jednom odbernom mieste max. do výšky 5.000,Sk sa nahrádzajú slovami 165,97 eur)

•

Pri tovare za zvýhodnenú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je platná len
v ur itom krátkom asovom období, o musí by zdokladované, a to v rámci limitu
stanovenom v Smernici k usmerneniu pokladni ných limitov (a to max. do výšky
50.000,- Sk sa nahrádzajú slovami 1 659,70 eur)

lánok 15

Smernica . 7/2008

o cenách pozemkov v intraviláne obce Vl any

V § 2 - Cena pôdy v k.ú. Vl any

sa

nahrádzajú slovami „6,64 eur/

“

"
$
#
sa
nahrádzajú slovami „8,30 eur/
“
!
"
+ skuto ne vynaložené náklady, (majetkovoprávne vysporiadanie, vyhotovenie GP,
investícia do infraštruktúry)
B.) Prenájom pozemku
Prenájom pozemku - slová „ 2,-Sk/m2

m2“

!

„

nahrádzajú slovami „ 0,07 eur/

lánok 16
Závere né ustanovenie

(1) Obecné zastupite stvo obce Vl any sa na tomto všeobecne záväznom nariadení

uznieslo d a 10.12.2008
(2) Toto VZN nadobúda ú innos od 01.januára 2009.

Ing. Július Iván
starosta obce

Vyvesené: 11.12.2008
Zvesené: 29.12.2009

