Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrušovany
č.5/2008
ktorým sa menia niektoré VZN obce Hrušovany v súvislosti so zavedením
meny euro
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrušovany č.5/2008, ktorým sa menia niektoré VZN
obce Hrušovany v súvislosti so zavedením meny euro.
Obecné zastupiteľstvo obce Hrušovany podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v zmysle platných zmien a dodatkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa
menia všetky platné VZN obce Hrušovany v súvislosti so zavedením meny euro.
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce HRUŠOVANY č.1/2008 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia na území obce Hrušovany zo dňa 6.3.2008 sa mení takto:
V čl.3.ods.3 sa slová „určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 20 000,- Sk“ nahrádzajú
slovami „určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 663 euro“.
Článok 3. ods. 4 sa mení takto:
4.Prevádzkovateľ malého zdroja s výkonom do 0,3 MW platí tieto poplatky:
a) pevné palivo
-spoplatňuje sa každá spotrebovaná tona paliva aj začatá 3,30,-euro/tona
b) kvapalné palivo
-ľahký vykurovací olej 1,65,-euro/tona
-nafta 0,33-euro/tona
c) plynné palivo
-zemný plyn 0,16-euro/1000 m3
V čl. 4. sa slová „pokutu do výšky 20000 Sk“ nahrádzajú slovami „pokutu do výšky 663
euro“
2. VZN č.3/2008 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času
v predajniach a prevádzkach a evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov zo dňa
11.9.2008.
V čl.5 ods.2 sa slová „pokutu do výšky 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „pokutu do výšky
6638 Eur“
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 26.11.2004 sa mení takto:
V čl. IX. Ods. 2 sa slová „možno uložiť pokutu do výšky 5 000 Sk.“ Nahrádzajú slovami „možno
uložiť pokutu do výšky 165 eur“.

V čl. X. ods. 1 sa slová „ pokutu do výšky 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „pokutu do výšky
3319 eur“
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Hrušovany zo dňa 3.3.2006 sa mení takto:
V § 5 ods.2 písm.a/II sa slová „vo výške nad 1000 Sk“ nahrádzajú slovami „vo výške nad 33
euro“
V § 5 ods.2 písm.b sa slová „vo výške do 1000 Sk“ nahrádzajú slovami „vo výške do 33
euro“
V § 9 ods.2 písm.b, sa slová „vo výške nad 1000 Sk“ nahrádzajú slovami „vo výške nad 33
euro“
V § 9 ods.2 písm.c, sa slová „vo výške do 1000 Sk“ nahrádzajú slovami „vo výške do 33
euro“
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 34 o výške úhrad za služby poskytované v rámci
opatrovateľskej služby zo dňa 1.2.2003 sa mení takto:
Článok 5 obec Hrušovany určuje denné sadzby úhrad nasledovne sa ruší a nahrádza sa
nasledovným článkom.
a) za nevyhnutné životné úkony
1.bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc
pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC - 0,16euro/deň
3.donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri
pití - 0,23 euro/deň
4.starostlivosť a výchova nahradzujúce prirodzené rodinné prostredie - 0,82 euro/deň
5.dohľad - 0,33 euro/hod.
b) za nevyhnutné práce v domácnosti
1.donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie - 0,23 euro/deň
2.nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti - 0,39 euro/deň
3.práce spojené s udržiavaním domácnosti - 1,32 euro/deň
4.príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere - 0,49 euro/deň
5.pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne - 0,16 euro/kg
c) za zabezpečenie kontaktu sa spoločenským prostredím
I.sprievodom
4.na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia - 0,16
euro/deň
6.Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 10.12.2007 sa mení takto:

V § 3 ods.3 slová „ Hodnota pozemku v Sk/m2 je v katastrálnom území Hrušovany
nasledovná :
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ................................................. 20,87 Sk/m2
- záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy .................................. 56,00 Sk/m2
- stavebné pozemky .........................................................................................560.00Sk/m2“
sa nahrádzajú slovami „Hodnota pozemku v euro/m2 je v katastrálnom území Hrušovany
nasledovná :
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ................................................. 0,6927 eur/m2
- záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy .................................. 1,85

eur/m2

- stavebné pozemky .........................................................................................18,58 eur/m2“
V § 4 ods.4 sa mení takto:
(4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov
nasledovná
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,25 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty
0,25 % zo základu dane,
c/ záhrady
0,25 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,25 % zo základu dane,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy
0,25 % zo základu dane,
f/ zastavané plochy a nádvoria
0,25 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky
0,25 % zo základu dane,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0.25 % zo základu dane.
(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
nasledovná :
a/ 0,046 euro - za stavby na bývanie a za ostat. stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej
stavbe
b/ 0,066 euro - za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a administratívu
c/ 0,165 euro - za stavby rekreačných a záhradkársky chát a domčekov na individuálnu
rekreáciu.
d/ 0,132 euro -za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a
stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e/ 0,663 euro - za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
f/ 1,327 euro - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
g/ 0,049 euro - za ostatné stavby.

(5) Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ tohto ustanovenia ( stavby na bývanie a za
ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe ) sa pri viacpodlažných stavbách
zvyšuje o 0,034 euro za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
(6) Sadzba dane podľa odseku 4 písmf / tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných
stavbách zvyšuje o 0,165 euro za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie
nadzemné podlažie.
Daň za psa
(5) Sadzba dane je 1,65 euro za jedného psa a kalendárny rok.
Daň za užívanie verejného priestranstva
(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,033 euro za každý aj začatý m2
osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,033 euro za každý m2 a každý začatý
deň.
Za poskytovanie služieb a predaj na trhovom mieste – priestranstve:
-na základe osvedčenia o zápise SHR, potvrdenia z OcÚ, na základe živnostenského listu –
5 euro na deň
-za užívanie verejného priestranstva: lunapark, kolotoč – 6,63 euro na deň
Daň za predajné automaty
(4) Sadzba dane je 99,58 euro za jeden predajný automat a kalendárny rok
Daň za nevýherné hracie prístroje
(5) Sadzba dane je 232,35 euro za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Miestny poplatok
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 11 bod (6) Sadzba poplatku je 0,027 euro za osobu a kalendárny deň.
7. VZN č.4/2006 Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku Hrušovany zo dňa
16.11.2006 sa mení takto:
Doterajší § 5 Rozsah služieb poskytovaných v cintoríne v bode 5), ktorý znie:
Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za
služby (správa a údržba cintorína, správa a údržba zelene v cintoríne, zber a odvoz odpadu
z cintorína, dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta za:
a) jeden hrob vo výške 100 Sk
b) uloženie urny vo výške 100 Sk
sa nahradzuje takto:
Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhrady za
služby (správa a údržba cintorína, správa a údržba zelene v cintoríne, zber a odvoz odpadu
z cintorína, dodávka vody) poskytované s užívaním hrobového miesta za:
c) jeden hrob vo výške 3,30 euro
d) uloženie urny vo výške 3,30 euro
Doterajší § 14 Cenník služieb, ktorý znie:
1) Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje ceny:

a) uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý aj začatý deň 50 Sk.
b) vykonávanie smútočného obradu v obradnej sieni 100 Sk
sa nahradzuje takto:

1. Za poskytovanie služieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje ceny:
a) uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý aj začatý deň 2 euro
b) vykonávanie smútočného obradu v obradnej sieni 4 euro
Toto VZN obce bolo schválené uznesením č. 37/2008 zo dňa 12.12.2008 a nadobúda
účinnosť 1.1.2009.

Bernard Fraňo
starosta obce

Dodatok č.1
VZN č.3/2008 o podmienkach podnikania, určení predajného a prevádzkového času
v predajniach a prevádzkach a evidencii SHR.

Prenájom krátkodobý KD

1. na svadby
Sála –120 euro
Sála vo vykurovacom období –150 euro
Mraziaci box – 20 euro
2. rodinné oslavy
Sála /bar – 50 euro/deň
Sála/bar vo vykurovacom období – 70 euro/deň
3. kar
Sála/ bar – 20 euro
4. prenájom kuchyne
20 euro/deň
5. požičanie riadu – 17 euro
6. požičanie stolov a stoličiek – 17 euro
7. obrusy – 1 euro/ks
Prenájom dlhodobý
Nebytové priestory – 14 euro/m2/rok

Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch ceny prenájmu zvýšiť alebo znížiť
respektíve upustiť od vyrubenia nájomného.

