
Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Horné Vestenice 

číslo 1/2009 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach  podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 659/2007 Z.z. o 

zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice  č. 1/2009, 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

v súvislosti so zavedením meny euro. 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole zo dňa 14. augusta 2008 

sa mení takto: 

v čl. 2, ods. 1 

slová „150,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „4,97 eur“ 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 

v školskej jedálni zo dňa 14. augusta 2008 

sa mení takto: 

 

v čl. 2, ods. 1 

slová „9,- Sk, 20,- Sk, 7,- Sk, 36,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,29 eur, 0,66 eur, 0,23 eur, 

1,19 eur“ 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o pohrebníctve zo dňa 11. apríla 2008 

      sa mení takto: 

 

v prílohe č. 1 – Cenník nájomného za užívacie právo hrobového miesta 

slová „  500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „16,59 eura“ 

slová „1000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,19 eura“ 

slová „1500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „49,79 eura“ 

slová „  300,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  9,95 eura“ 

slová „  500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „16,59 eura“. 

 

v prílohe – Cenník – cintorínske služby, Miroslav Dvonč – Lotos 

slová „2 200,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „73,02 eura“ 

slová „2 700,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „89,62 eura“ 

slová „   250,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  8,29 eura“ 

slová „   100,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  3,31 eura“ 

slová „   500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „16,59 eura“ 

slová „     10,- Sk/km“ sa nahrádzajú slovami „0,33 eura/km“ 

slová „    200,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „6,63 eura“ 

slová „    149,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „4,94 eura“ 



slová „    200,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „6,63 eura“ 

slová „   100,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 3,31 eura“. 

 

V prílohe č. 3 – slová „Sk“ sa nahrádzajú slovami „ eur“ 

 

v prílohe č. 4 – sťažené podmienky pri kopaní jamy 

slová „200,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „6,63 eura“. 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o verejnom obstarávaní zo dňa 9. mája 

2007 

sa mení takto: 

v čl. „Metódy verejného obstarávania“ 

1. Zákazky s nízku hodnotou 

ods. 1: tovary a služby – slová „0 – 1 000 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami  

„0 – 33 193,91 eura“ 

           práce – slová „0 – 4 000 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0 – 132 775,67 eura“ 

písm. a) slová    „50 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  1 659,69 eura“ 

              slová „ 100 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  3 319,39 eura“ 

písm. b) slová    „50 001,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  1 659,72 eura“ 

              slová  „250 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  8 298,47 eura“ 

písm. c) slová    100 001,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  3 319,42 eura“ 

              slová „ 500 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“ 

 

2. Podprahová zákazka 

ods. 1: tovary a služby - slová „ 1 000 000,- Sk – 2 000 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami 

„33 193,91 eura – 66 387,83 eura“ 

            práce - slová „ 4 000 000,- Sk – 12 000 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami  

„ 132 775,67 eura –  398 372,02 eura“ 

 

3. Podlimitná zákazka 

ods.1: tovary a služby – slová „2 000 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „66 387,83 eura“ 

           práce – slová „12 000 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 398 327,02 eura“ 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o verejnom obstarávaní 

sa mení takto: 

ods. 1, písm. d) slová „250 001,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  8 298,51 eura“ 

           písm. e) slová  „500 001,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596,99 eura“ 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 o odpadoch zo dňa 11. júla 2007 

     sa mení takto: 

V § 15, ods. 4, písm a) slová „  5 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 165,96 eura“ 

                        písm. b) slová „20 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „663,87 eura“ 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 17. októbra 

2007 

sa mení takto: 

čl. II, ods. 1, písm. a) miestna daň za psa, riadok 4: slová „150,- Sk“ sa nahrádzajú 

slovami „4,97 eura“ 

písm. b) miestna daň za užívanie verejného priestranstva, ods. 4,  



                          riadok a) slová „20,-Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,66 eura“ 

                          riadok b) slová „50,-Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,65 eura“ 

                          riadok c) slová „50,-Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,65 eura“ 

písm. c) miestna daň za nevýherné hracie prístroje 

                          riadok 3) slová „1 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,19 eura“ 

 

 

 

ods. 2 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Sadzba poplatku – ods. 1) slová   „250,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „   8,29 eura“ 

                                          slová    „125,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  4,14 eura“ 

                                          slová    „250,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  8,29 eura“  

                                          slová „1 500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „49,79 eura“ 

Platenie poplatku 

ods. 1, písm a) – slová „500,- Sk, 1 500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 16,59 eura, 49,7908 

eura“ 

písm. b) slová „500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „16,59 eura“ 

 

Poplatok za automobilový odpad 

ods. 1 – slová „3,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,09 eura“ 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2007, ktorým sa upravuje výška 

miestnych daní a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

sa mení takto: 

ods. 2 – slová „50,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,65 eura“ 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 o energetickej koncepcii obce  

zo dňa 17. októbra 2007 

sa mení takto: 

čl. II, ods. 3, časť Rodinné domy – slová „5 000,- Sk „ sa nahrádzajú slovami  

„165,96 eura“ 

slová „80 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 2 655,51 eura“ 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2007 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce zo dňa 12. decembra 2007 

sa mení takto: 

§ 4, ods. 1, písm a)  slová „1 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,19 eura“ 

                  písm. b) slová „1 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,19 eura“ 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2007 o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci 

v hmotnej núdzi z rozpočtu obce Horné Vestenice zo dňa 12. decembra 2007 

sa mení takto: 

§ 4, ods. 2, písm. a) slová „ 1 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  33,20 eura“ 

                            b) slová „ 1 500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  49,80 eura“ 

                            c) slová „  3 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  99,59 eura“ 

§ 4, ods. 4, písm. a) slová „ 5 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 165,97 eura“ 

                            b) slová „ 5 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 165,97 eura“ 

                                slová „10 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 331,94 eura“ 

                                slová „15 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 497,91 eura“ 

§ 4, ods. 5 – slová „1 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „33,20 eura“ 



§ 12, ods. 1, písm. a) slová „2 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 66,39 eura“ 

                              b) slová „3 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 99,59 eura“ 

                              c) slová „3 500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „116,18 eura“ 

                              d) slová „4 500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „149,38 eura“ 

                              e) slová „6 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „199,17 eura“ 

§ 12, ods. 2 – slová „10 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „331,94 eura“ 

 

Vo všetkých prílohách k VZN sa slová „Sk“ nahrádzajú slovami „eura“ 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie o sadzbách nájomného nebytových priestorov zo 

dňa 15. septembra 2004 

sa mení takto: 

§ 1, ods. 1 – slová „300,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „9,95 eura“ 

                    slová „270,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „8,96 eura“ 

 

10. Všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov  

zo dňa 11.februára 2003 

sa mení takto: 

čl. IV., ods. 1, písm. f) slová „30,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,99 eura“ 

čl. VIII.,ods. 3, písm a) slová „   500,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „  16,59 eura“ 

                                  b) slová „5 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „165,96 eura“ 

 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby  

zo dňa 11. februára 2003 

sa mení takto: 

čl. III, ods. 1, písm. a) slová „  5,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,16 eura“ 

                                b) slová „  0,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,00 eura“ 

                                c) slová „  7,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,23 eura“ 

                                d) slová „10,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,33 eura“ 

čl. III, ods.2,  písm. a) slová „  7,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,23 eura“ 

                                b) slová „12,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,39 eura“   

                                c) slová „40,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „1,32 eura“ 

                                d) slová „15,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,49 eura“ 

                                e) slová „  5,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,16 eura“ 

čl. III, ods.3, písm. a) slová „  0,- Sk“ sa nahrádzajú slovami  „0,00 eura“ 

                                   slová „15,- Sk“ sa nahrádzajú slovami  „0,49 eura“ 

                                   slová „  5,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 0,16 eura“         

                                   slová „  5,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 0,16 eura“ 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie o reklamných tabuliach, plagátových plochách 

a reklamných informačných a propagačných zariadeniach na území obce Horné 

Vestenice 

sa mení takto: 

časť – Poplatky z reklamných zariadení 

slová „ 5,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „ 0,16 eura“ 

 
 

 



Záverečné ustanovenia 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Horné Vestenice sa na tomto všeobecne záväznom 

nariadení o dani z nehnuteľnosti na rok 2009 uznieslo dňa 10.decembra 2008  

uzn.č. 28/2008/II.b. 

Účinnosť 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009. 

 

 Ing. Pavol Foltán 

 starosta obce 

 

V Horných Vesteniciach dňa   10. decembra 2008  

 

 

 

Návrh tohto VZN zverejnení od 24.11.2008 do 9.12.2008 – bez pripomienok. 

 

Schválené: 10. decembra 2008 uznesením č. 19/2008/II.b 

Vyvesené: 11. 12. 2008 

Zvesené:   29. 12.2008 

Účinnosť: 1. január 2009 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


