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BZINCE POD JAVORINOU
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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Bzince pod Javorinou
číslo 3 /2008
ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia
Obce Bzince pod Javorinou v súvislosti so zavedením meny euro

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2008 uznesením číslo
Platnosť nadobudlo 1.1.2009

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzince pod Javorinou
číslo /2008
z 10.12.2008
ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia a poplatky Obce Bzince pod
Javorinou v súvislosti so zavedením meny euro
Čl.I
Všeobecne záväzné nariadenia

Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.39 / 2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, dodatok č. 1
– pre FO s trvalým pobytom je sadzba poplatku
350.-Sk
– pri viac členných rodinách je poplatok za osobu a rok vo výške
350.-Sk
– na prvé štyri osoby (za osobu)
200.-Sk
– a rok na piateho a ďalšieho člena domácnosti
200.-Sk
– pre FO, ktorá nemá trvalý pobyt v obci je poplatok(nehnuteľnosť)
600.-Sk
čl. 1X ods. 2 / pokuta pre FO do výšky
5000.-Sk
čl. 1X ods. 1/ pokuta pre PO do výšky
100 000.-Sk

11,61 €
11,61 €
6,64 €
6,64 €
19,91 €
165,97€
3319,39 €

Usmerňovanie ekonomickej a podnikateľskej činnosti
VZN č. 45 / 2007 § 5 ods. 2 pokuta pre PO alebo FO

6638,78 €

200 000.-Sk

Úkony opatrovateľskej služby
VZN č. 35/ 2003 dodatok č.1
– pomoc bezvládnosti, bežné úkony osobnej hygieny,
holenie, pomoc pri obliekaní, pomoc pri presune na vozík na lôžko,
pomoc pri používaní WC, podávanie liekov, polohovanie
15.- Sk

0,50 € / hod

– kúpanie vrátane umytia vlasov 1 x týždenne (úkon = 1hod)

10.- Sk

0,33 €/ hod

– donáška obeda, odvoz obeda, alebo iného teplého jedla, pomoc
pri podávaní jedla servírovanie (úkon = 1hod)

10.- Sk

0,33 €/ hod

– dohľad

15.- Sk

0,50 €/ hod

–donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie ( úkon = 1hod)

11.- Sk

0,36 €/hod

– nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti (úkon = 1 hod)

20 .- Sk

0,66 €/ hod

– práce spojené s udržiavaním domácnosti

10.- Sk

0,33 €/ hod

– príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo
večere ( úkon = 1 hod)

20 .-Sk

0,66 €/ hod

– pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej
bielizne ( 2 kg = 1 hod)

9 .-Sk

0,30 €/ kg

Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím:
- sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí,
do školy – zo školy, do zamestnania- zo zamestnania (úkon = 5 hod)

0 .-Sk

0,00 €/ úkon

– sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a
na iné verejné podujatia (úkon = 3hod)

15.-Sk

0,50 €/ úkon

– tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúcich pri lekárskom
vyšetrení, pri vybavovaní úradných záležitostí (úkon = 1hod)

0.-Sk

0,00 €/úkon

– predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí

0.-Sk

0,00 €/úkon

VZN č. 33/ 2002 – o niektorých podmienkach držania psov
§ 4 – vydanie náhradnej známky

100.-Sk

VZN č. 24/ 1999 – trhový poplatok
čl. 2 ods.6 - poplatok za miesto
- za vyhlásenie v MR

50.-Sk
50.-Sk

3,32 €

1,66 €
1,66 €

Čl. II.
Poplatky za poskytované služby
Cintorínsky poriadok
– jednohrob na 10 rokov
– jednohrob betónový na 10 rokov
– prehĺbený na 2 rakvy na 10 rokov
– miesto pre urnu na 10 rokov
Správne poplatky – evidencia stavieb
Poplatok za tabuľku - súpisné číslo
rozkopávkové povolenie

300.-Sk
500.-Sk
1000.-Sk
150.-Sk

50.-Sk
1000.- Sk

9,95 €
16,59 €
33,19 €
4,98 €

1,66 €
33,19 €

Správne poplatky - ŽP
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (výrub
stromov)
– fyzická osoba
200.- Sk
6,64 €
– právnická osoba
2000.- Sk
66,39 €
Ročný poplatok za knižnicu
- deti do 15 rokov
- študenti a dôchodcovia
- ostatní

20,- Sk
30,- Sk
50,- Sk

0,66 €
0,99 €
1,66 €

Poplatky za služby poskytované kultúrnym domom

Konverzný kurz

Suma v EUR

300 .-Sk

30,1260

9,9581

Suma v € po
zaokrúhlení
9,96

1500.-Sk

30,1260

49,7908

49,79

Spoločen. organiz.- zábavy 500.Sk

30,1260

16,5969

16,60

Predvádzacie akcie

500.-Sk

30,1260

19,5969

16,60

800.- Sk

30,1260

26,5551

25,56

Konverzný kurz

Suma v EUR

Kultúrny dom Hrušové
Rodinné oslavy, kary
Zábavy, diskotéky

Predajné akcie

Kultúrny dom Cetuna
Rodinné oslavy: v lete 300.-Sk
v zime 500.-Sk
Zábavy, diskotéky: v lete 2000 .-Sk
v zime 3000.-Sk
Spoločenské organizácie zábavy
v lete 500.-Sk
v zime 1000.-Sk
Zasadačka Obecného úradu 500.-Sk

30,1260
30,1260
30,1260
30,1260

9,9581
16,5969
66,3878
99,5817

Suma v € po
zaokrúhlení
9,96
16,60
66,39
99,58

30,1260
30,1260
30,1260

16,5969
33,1939
16,5969

16,60
33,19
16,60

Názov položky (predpis)

Konverzný
kurz

Suma v EUR

Suma v EUR
po zaokrúhlení

Správne poplatky na matričnom úrade
Povolanie uzavrieť manželstvo
pred iným, než príslušným
matričným úradom medzi štátnymi
občanmi SR 500.-Sk

30,1260

16,5969

16,60

Uzavretie manželstva pred iným,
než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi SR 500.Sk

30,1260

16,5969

16,60

Povolenie uzavrieť manželstvo
mimo určenej doby 500.-Sk

30,1260

16,5969

16,60

Povolenie uzavrieť manželstvo
mimo úradne určenej miestnosti
2000.- Sk

30,1260

66,3878

66,39

Povolenie uzavrieť manželstvo
pred iným, než príslušným
matričným úradom medzi štátnym
občanom SR a cudzincom, alebo
cudzincami 1000.- Sk

30,1260

33,1939

33,19

Uzavretie manželstva medzi
štátnym občanom SR a cudzincom
2000.- Sk

30,1260

66,3878

66,39

Uzavretie manželstva medzi
cudzincami 5000.-Sk

30,1260

165,9695

165,97

Uzavretie manželstva, ak ani jeden
zo snúbencov nemá na území SR
trvalý pobyt 6000.-Sk

30,1260

199,1635

199,16

Vyhotovenie odpisu matričných
kníh ( RL, SL, ÚL) 50.-Sk

30,1260

1,6596

1,66

Nahliadnutie do matričnej knihy, za
každý zväzok matrík 50.-Sk

3 0,1260

1,6596

1,66

Správne poplatky za inú činnosť vykonávanú na matričnom úrade
Osvedčenie podpisu na listine,
alebo na jej rovnopise, za každý
podpis 30 .-Sk

30,1260

0,9958

1,00

Osvedčenie odpisu (fotokópie) za
každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku 50 .-Sk
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za
každú aj začatú stranu v českom
jazyku 100 .-Sk
Poplatok pri vybavovaní výpisu
a odpisu RT 50.-Sk

30,1260

1,6596

1,66

30,1260

3,3193

3,32

30,1260

1,6596

1,66

Čl. III.
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzince pod Javorinou č. /2008, ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia a poplatky v súvislosti so zavedením meny
euro bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bzinciach pod Javorinou dňa 10.12.2008
a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009.
Ing. Pavel Bahník
starosta obce

