NÁVRH
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VYSOKÁ
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Obec VYSOKÁ v súlade s ustanovením §6 ods..1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, §8 ods.2, § 12 ods. 2 a 3,
§ 16 ods. 2, § 17 ods. 2,3,4 a 6, § 20 ods. 3, § 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
Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Vysoká .

DAŇ Z POZEMKOV
§2
Sadzba dane
Správca dane určuje pre všetky pozemky na území obce Vysoká ročnú sadzbu dane
z pozemkov vo výške:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty
0,40%
b) záhrady
0,70%
c) lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospod. využívané plochy
0,45%
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
0,70%
e) stavebné pozemky
0,40%

DAŇ ZO STAVIEB
§3
Sadzba dane
1. Správca dane na území obce Vysoká určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy vo výške:
a) 0,03€ za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby,
b) 0,06€ za stavby na pôdohospodársku produkciu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
c) 0,23€ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d) 0,13€ za samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané na tieto
účely

e) 0,30€ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,13 za ostatné stavby
2. pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,02€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené pozemky, na ktorých
sú cintoríny.
2. Správca dane poskytuje zníženie zo stavieb vo výške:
50% na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré slúžia na trvalé bývanie.
§6
Vyrubovanie dane
Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 0,66€ nebude vyrubovať.
§7
Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31. mája bežného
zdaňovacieho obdobia.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2012 zo dňa
19.12.2011
2. Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľností uznieslo na 12. zasadnutí dňa 24.11.2012.
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013

František Novák
starosta obce

NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE VYSOKÁ
O určení náležitosti poplatkov za poskytované služby obcou
V obci Vysoká sa budú vyberať tieto poplatky:
a) Poplatok za miešačku
1. Poplatok za používanie obecnej miešačky je 10€ na jeden deň pre domácich.
Na pol dňa je to 5€. Pre cudzích 17€ na jeden deň.
b) Poplatok za vyhlásenie v rozhlase
1. Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase je 3€ .
c) Poplatok za prenájom sály KD
1. Poplatok za sálu platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá si sálu prenajme na
svadbu, spoločenskú zábavu, oslavu.
2. Za prenájom sály sa platí poplatok vopred.
3. Poplatok za prenájom sály vo vykurovacom období je 35€/deň + elektrina.
4. Poplatok za prenájom sály v letnom období je 30€/deň +elektrina
5. Poplatok za prenájom sály pre cudzích je 50€ /deň v lete + elektrina
6. Poplatok za prenájom sály pre cudzích je 60€/deň v zime + elektrina
7. Poplatok za prenájom sály neplatí fyzická alebo právnická osoba s trvalým
pobytom v obci Vysoká, ktorá si sálu prenajme na kar. Platí len poplatok za el.
energiu.
d) Poplatok za elektrickú energiu pri prenájme sály KD
1. Poplatok za elektr. energiu platí fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si sálu
prenajme. Pri preberaní kľúčov od sály KD za prítomnosti starostu OcÚ alebo
pracovníčky OcÚ sa odčíta počiatočný stav elektromeru a po vrátení kľúčov na
OcÚ sa odčíta konečný stav elektromeru.
2. Sadzba za jednu kWh je podľa určenia VSE.
3. Tento poplatok sa vyberá pri používaní ohrevu vody a tepla v sále KD pri
každom prenájme.
4.
e) Poplatok za vypožičanie riadov
1. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba pri vypožičaní riadov, ktoré sú

majetkom obecného úradu. Pri vypožičaní riadov platí fyzická alebo právnická
osoba poplatok 7€ .
2. Poplatok za vypožičanie inventára obce je:
- obrusy 1€/ l kus
- stôl 2€ /1 kus
- lavička 1€ / 1 kus
- stolička 0,50€/1 kus
f) Poplatok za vydanie potvrdenia
Poplatok za vydanie potvrdenia je 1€ .
g) Poplatok za kopírovacie práce
Poplatok za okopírovanie l strany listu je 0,07€.
h) Poplatok za laminovanie:
Poplatok za laminovanie je 0,30€.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia
1. Správu poplatkov vykonáva Obecný úrad vo Vysokej.
2. Poplatky sa vyberajú na Obecnom úrade vo vysokej formou inkasného bločku.
3. Poplatky v oprávnených prípadoch môže upraviť Obecné zastupiteľstvo.
4. Pri nedodržaní stanovenej doby prenájmu je sankcia 100€.
Záverečné ustanovenia
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Vysoká sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
vo Vysokej dňa 24.11.2012
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Vysoká zo dňa 19.12.2011.
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Vysoká.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.
František Novák
starosta obce

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE VYSOKÁ
O určení náležitosti miestnych poplatkov a daní
Obec Vysoká podľa § 6 a § 11 ods.3, písm. g Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a dodatkov a podľa ustanovenia § 15 Zákona SNR č. 544/90 Zb.
o miestnych poplatkoch v znení zákona SNR č.72/92 Zb. a Zákona NR SR č.44/93 Z. z.
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych poplatkoch.
V obci Vysoká sa budú vyberať tieto poplatky:
a) poplatok za psa
b) poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré
vznikli na území obce a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území
obce
a) Poplatok za psa:
1. Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
2. Poplatok sa neplatí ak pes slúži na doprovod nevidomej osoby.
3. Sadzba poplatku je 4€ za každého jedného psa nad 6 mesiacov veku a 2€ za psa
mladšieho ako 6 mesiacov veku psa.
4. Splatnosť poplatku za psa je do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
b) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu
1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce
a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
2. Poplatok platí:
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie.

c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné
ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový
priestor
d) platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu
alebo nebytového priestoru, ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor
v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca
určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí
platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.
3. Sadzba poplatku je:
a) 7€ na osobu/rok nad 18 rokov pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v obci
b) 15€ /rok pre majiteľov nehnuteľností a chalupárov, ktorí nemajú trvalý alebo
prechodný pobyt v obci
c) 4€ na osobu/rok pre deti do 18rokov veku , študentov a obyvateľov, ktorí sa
nezdržujú trvalo v mieste bydliska ( práca v zahraničí alebo mimo trvalého
pobytu)
d) 60€ na rok pre podnikateľské subjekty v obci
4. Poplatky v oprávnených prípadoch môže upraviť Obecné zastupiteľstvo.
5. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu je splatný do
31.mája bežného zdaňovacieho obdobia.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Vysoká sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej dňa 24.11.2012 .
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenia obce Vysoká zo dňa 19.12.2011.
3. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňom
01.01.2013.
František Novák
starosta obce

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
O chove, vodení a držaní psov na území obce Vysoká
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej na základe §3 ods.6, §4 ods.5, §5 ods.1 a §6 ods.3 zák.
č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím §6 ods.
1 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
pre katastrálne územie obce Vysoká toto

Všeobecne záväzné nariadenie
O chove, vodení a držaní psov na území obce V Y S O K Á
§1
Všeobecné ustanovenia
i. Účelom tohto nariadenia je evidovať psov, stanoviť podrobnosti o vodení
psov, určiť miesta, kde je vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť
podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom.
ii. Účelom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť ochranu zdravých podmienok
života a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejný poriadok a čistotu
obce.
iii. Účelom tohto nariadenia je takisto zlepšenie podmienok života obyvateľov
obce, a tiež zlepšenia hygieny na verejných priestranstvách.
iv. Nariadenie sa vydáva tiež v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj
zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
§2
Základné ustanovenia
a. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Vysoká
b. Na území obce Vysoká možno chovať a držať psov len vtedy, ak sa
budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy,
vrátane zákona NR SR č.115/1995 Z.z. o ochrane zvierat a jeho
vykonávacie vyhlášky a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené
v tomto všeobecne záväznom nariadení
c. Za chov psov sa v podmienkach obce Vysoká považuje aj chov na
podnikateľské a iné zárobkové účely.
§3
Zodpovednosť za psa
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá vedie alebo nad psom vykonáva dohľad
(§ 4 ods. 2 zák. č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov).

§4
Zákaz voľného pohybu a vstupu psov
1)Na verejné priestranstvá (autobusová zastávka, pri kostole, ku obchodu)je povolené psa
vodiť len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
- pes musí mať okrem vôdzky aj ochranný košík,
- pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať(pachom, nečistotami) okolie
Okrem toho sa zakazuje vstup so psom na miestny cintorín.
§5
Vodenie psov v intraviláne obce
1) V intraviláne je možné vodiť psov za splnenia nasledovných podmienok: pes musí mať
vodítko, pes musí mať náhubok.
2) Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný:
a) v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy preukázať sa občianskym
preukazom, dokladom o zaplatení poplatku za psa
b) zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby alebo aby sa nepoužili
na zastrašovanie inej osoby
§6
Evidencia chovu psov
1) Obec vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom.
2) Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v súlade s platnou právnou úpravou
a to na Obecnom úrade vo Vysokej.
3) Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorou sa preukazuje totožnosť psa.
4) Evidenčná známka je neprenosná na iného psa.
§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 čl. 4
ods. 1 a 3 tohto nariadenia
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/ nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c/ neohlási Referátu dane a poplatky, 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
e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
3. Za priestupok podľa:
- odseku 2 d,e obec zašle písomné upozornenie, následne uloží pokutu 33€,
- odseku 1 a odseku 2 a až c uloží pokutu 166€ .
4. Obec Vysoká môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti
došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu
uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej dňa 24.11. 2012.
2) Týmto VZN sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Vysoká O chove, vodení
a držaní psov na území obce Vysoká zo dňa 19.12.2011.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2013.

František Novák
starosta obce
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vysoká
O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE VYSOKÁ
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej na základe § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien, čl. 68 Ústavy SR a v súlade so zákonom č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Vysoká

Článok 1

Úvodné ustanovenia
1.
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona č. 448//2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“) ustanovuje podmienky na základe ktorých, obec Vysoká pri výkone svojej
samosprávnej pôsobností zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na
sociálnu službu a stanovuje spôsob a výšku úhrady1 za poskytovanie sociálnej služby.
2.
Obec Vysoká na svojom území poskytuje sociálne služby:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku – opatrovateľskú službu
b) podporné služby - odľahčovaciu službu,
c) zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb u iného verejného poskytovateľa
sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu, a ak s tým fyzická osoba,
ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí, alebo
zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa.
Článok 2
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva občan s trvalým, alebo
prechodným pobytom na území obce Vysoká, na sociálne oddelenie, spoločný obecný úrad
pre sociálne služby, Krivianska 1, Lipany.
1. Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu mesto Lipany zabezpečí: lekársky
posudok, sociálny posudok,
posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo rozhodnutie
o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Článok 3
Opatrovateľská služba
1.

2.
3.
4.
5.

1
2

Opatrovateľská služba2 sa poskytuje ako terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje
v domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho
stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaný na pomoc pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu je upravený v § 41 ods.
3 a 4 zákona o sociálnych službách.
V rámci opatrovateľskej služby sa poskytujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti
o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.
Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe sociálnej posudkovej činnosti, určuje
mesto v hodinách.
Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas trvania podmienok nároku na tento
druh sociálnej služby.
§ 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Článok 4
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od času a doby jej
poskytovania:
a) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v obci,
čas a doba poskytovania

výška úhrady občana za 1 hodinu
opatrovateľskej služby
07:00-17:00
0,35€ EUR
17:00-07:00 a počas dní pracovného voľna a sviatkov
0,70€ EUR
b) pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v obci
čas a doba poskytovania
výška úhrady občana za 1 hodinu
opatrovateľskej služby
07:00-17:00
0,50€ EUR
17:00-07:00 a počas dní pracovného pokoja a sviatkov
1,00€ EUR
Článok 5
Rozsah a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu3 za poskytovanie sociálnej služby
svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu, musí
prijímateľovi sociálnej služby zostať z jeho príjmu 1,3 násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom4.
2. Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytovala,
najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom
ústave, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.
3. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si občan dohodne s
poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v súlade s §
74 zákona o sociálnych službách.
Článok 6
Odľahčovacia služba
Odľahčovacia služba5 je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo
zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia,
v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať

3
4
5

§ 73 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
§2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
§54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Článok 7
Výška úhrady za odľahčovaciu službu
1. Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú v rámci odľahčovacej služby je 1,30 eur za
hodinu poskytovanej sociálnej služby.
2. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu poskytovanú v rámci odľahčovacej služby zaplatí
občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do 20. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou
poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú sociálnu službu sa
primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení
neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a Občiansky zákonník.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1.
2.

VZN bolo prejednané a schválené na zasadaní OZ vo Vysokej dňa 24.11.2012 .
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Vysoká o opatrovateľskej
službe a o výške úhrady za poskytnuté úkony v rámci opatrovateľskej služby zo dňa
19.12.2011.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1.2013
František Novák
starosta obce

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vysoká

Cintorínsky poriadok obce Vysoká
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie cintorína si vyžadujú, aby cintorín bol
udržiavaný v úctyhodnom stave a aby sa pri jeho používaní dodržiavali zdravotné a iné
príslušné predpisy. Na základe uvedených dôvodov obec Vysoká vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie Cintorínsky poriadok obce Vysoká.

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká prijalo toto nariadenie na základe § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a na základe zákona č.
470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a inými
zákonmi, vychádzajúc z Prevádzkového poriadku pre pohrebisko obce Vysoká schváleného
rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove dňa
11.12.2006.
§2
Pôsobnosť nariadenia a predmet úpravy
(1) Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na pozemok vo vlastníctve obce Vysoká, na
ktorom je zriadený cintorín.
(2) Nariadenie je záväzné pre správcu cintorína, pre prevádzkovateľa pohrebnej služby, pre
oprávnené osoby, pre účastníkov pohrebov, pre všetkých návštevníkov a pre osoby
vykonávajúce akékoľvek práce súvisiace so správou cintorína a s údržbou hrobových miest na
cintoríne.
(3) Cintorínsky poriadok obce Vysoká
a) určuje spôsob prenájmu hrobových miest na cintoríne,
b) stanovuje výšku nájomného za prenájom hrobových miest,
c) určuje spôsob užívania hrobových miest,
d) upravuje prevádzkový poriadok cintorína.
§3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia
a) Správcom cintorína je obec Vysoká, správa je vykonávaná prostredníctvom
starostu obce a prostredníctvom obecného zastupiteľstva,
b) Prevádzkovateľ pohrebnej služby od 1.1.2012 pre obec Vysoká je pán Peter
Kandráč - PEKA, Rovinky 1076/11, 082 71 Lipany, IČO 35448903, DIČ
1041220708,
c) Hrobovým miestom je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu,
hrobky alebo miesto na uloženie urny,
d) Oprávnenou osobou (nájomcom) je každý (obstarávateľ pohrebu, blízky
príbuzný zomrelého,...), s kým správca cintorína (prenajímateľ) uzavrie
nájomnú zmluvu o prenajatí hrobového miesta,
e) Prenájmom hrobového miesta je nájomno-zmluvný vzťah medzi vlastníkom
pozemku cintorína – správcom a oprávnenou osobou, kedy podpismi
zmluvných strán a zaplatením nájomného vzniká oprávnenej osobe oprávnenie
užívať hrobové miesto v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
§4
Pôsobnosť správcu cintorína

(1) Správca je povinný
a) starať sa o čistotu a poriadok na cintoríne,
b) starať sa o údržbu verejnej zelene na cintoríne,
c) zabezpečiť separovanie odpadu vrátane jeho vývozu z priestorov cintorína,
d) vykonávať úpravu a čistenie chodníkov na cintoríne vrátane prístupových
komunikácií,
e) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na cintoríne,
f) starať sa o oplotenie cintorína,
g) vytvárať požadované podmienky pre zabezpečenie pohrebných služieb
prevádzkovateľovi pohrebnej služby,
h) viesť evidenciu prenajatých hrobových miest,
i) viesť evidenciu voľných hrobových miest podľa Situačného plánu hrobových
miest na cintoríne,
j) značiť hrobové miesta.
(2) Správca je oprávnený
a) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia,
b) ukladať sankcie podľa miery zavinenia pri porušení ustanovení nariadenia,
c) vyberať nájomné za užívanie hrobových miest, vymáhať pohľadávky,
d) určovať miesto výkopu hrobov.
(3) Správca vedie evidenciu hrobových miest. Základné náležitosti evidencie sú:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky
pochovania,
d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili
do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
e) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu, rodné číslo oprávnenej
osoby, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
§5
Prenájom hrobového miesta
(1) Správca uzatvára zmluvu o prenájme hrobového miesta s oprávnenou osobou.
(2) Správca prenajíma hrobové miesto:
a) pre zomrelých, ktorí mali v obci trvalý pobyt. Výnimku môže povoliť obecné
zastupiteľstvo, v naliehavých prípadoch starosta obce.
b) oprávnenej osobe na 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov. Uplynutím
stanovenej doby možno prenájom opätovne predĺžiť zaplatením nájomného na ďalších
10 rokov.
c) na základe Situačného plánu hrobových miest na cintoríne.
(3) Správca na povinnosť predĺženia nájomnej zmluvy hrobového miesta (po uplynutí 10-tich
rokov) oprávnenú osobu upozorní. Ak na upozornenie nereaguje, správca po uplynutí jedného
roka odo dňa ukončenia platnosti nájomnej zmluvy o prenajatí hrobového miesta prenájom

hrobu zruší a ak nebude možné hrob ponechať v pôvodnom stave a na pôvodnom mieste,
odstráni jeho príslušenstvo (pomník) a hrobové miesto určí pre ďalšieho žiadateľa.
(4) Oprávnená osoba môže správcu požiadať o určenie hrobového miesta s rodinnou tradíciou
(v rodinnom hrobe) alebo bez bližšieho určenia.
(5) Správca povolí uloženie ľudských pozostatkov do existujúceho hrobu, ak sa oprávnená
osoba preukáže dokladom o zaplatení nájomného.
(6) Pri úmrtí oprávnenej osoby prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia;
ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
§ 5a
Nájomné
(1) Cena nájomného za užívanie hrobového miesta na obdobie 10-tich rokov podľa typu
a rozmerov hrobu:
Jedno hrobové miesto dospelého - hrob alebo dvojhrob nad sebou
Jedno hrobové miesto dospelého - bez hrobky
Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob s hrobkou
Dve hrobové miesta vedľa seba - dvojhrob bez hrobky
Detský hrob
Detský hrob - bez hrobky
Urna

15,00 €
10,00 €
20,00 €
17,00 €
5,00 €
3,00 €
7,00 €

(2) Cena nájomného za užívanie hrobového miesta na obdobie 10-tich rokov podľa typu
a rozmerov hrobu pre osoby, ktoré nemali trvalý pobyt v obci Vysoká:
Jedno hrobové miesto dospelého - hrob alebo dvojhrob nad sebou
75,00 €
Jedno hrobové miesto dospelého - bez hrobky
50,00 €
Dve hrobové miesta vedľa seba – dvojhrob s hrobkou
100,00 €
Dve hrobové miesta vedľa seba - dvojhrob bez hrobky
85,00 €
Detský hrob
25,00 €
Detský hrob - bez hrobky
15,00 €
Urna
35,00 €
(2) Cena nájomného je stanovená na obdobie 10-tich rokov, rovnako nezmenená zostáva pri
obnove nájomnej zmluvy.
§6
Užívanie hrobového miesta
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
(2) Právo na užívanie hrobového miesta oprávnená osoba preukazuje dokladom o zaplatení
nájomného a záznamom v evidencii podľa § 4 ods. 3.
(3) Na základe zmluvy o prenájme hrobového miesta má oprávnená osoba právo zriadiť na
prenajatom mieste hrob, uložiť doň ľudské pozostatky zomrelého /alebo uložiť urnu s
popolom/, upraviť jeho povrch a postaviť pomník na vlastné náklady tak, aby nebol narušený
estetický vzhľad cintorína. Po skončení prác na úprave hrobového miesta je oprávnená osoba

povinná zabezpečiť vyčistenie okolia hrobového miesta a odstrániť z neho zvyšný materiál.
Zvyšky kameňa nesmie ukladať do kontajnerov na cintoríne.
(4) Výkop hrobu na prenajatom hrobovom mieste zabezpečuje oprávnená osoba. Pohrebné
služby vykonáva prevádzkovateľ podľa § 7, ktorý túto činnosť realizuje na základe
oprávnenia so súhlasom obce. Výkop hrobu pre dospelú osobu sa vykoná v týchto rozmeroch:
a) dĺžka hrobu 2,1 m,
b) šírka hrobu 0,8 m.
Rozmery pre výkop dvojhrobu dospelých, pre hrob dieťaťa do 14 rokov, pre hrob dieťaťa do
6 rokov a pre urnu sa určujú primerane vychádzajúc z vyššie uvedených rozmerov.
(5) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m. Ak sa počíta s ďalším uložením rakvy do
toho istého hrobového miesta hĺbka hrobu musí byť 2 m.
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
(6) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa
zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.
(7) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
(8) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými
ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia
a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pre hlodavcami.
(9) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na písomnú žiadosť
a) orgánov činných v trestnom konaní,
b) obstarávateľa pohrebu alebo
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom
pohrebu bola obec. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
§7
Pôsobnosť prevádzkovateľa pohrebnej služby
(1)Na základe zmluvy o poskytnutí služby uzavretej v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi objednávateľom služby – Obecný úrad vo
Vysokej zastúpený starostom obce Františkom Novákom a poskytovateľom služby – odborná
osoba pánom Petrom Kandráčom -PEKA, zo dňa 7.10.2011
a) je pre obec zabezpečené poskytovanie odborných rád, usmerňovanie pracovníkov pri
správe obecného cintorína na základe osvedčenia o získanom vzdelaní s celoštátnou
platnosťou a to „odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska“,
b) je umožnené využitie chladiaceho zariadenia v Dome smútku v Lipanoch, na čas
potreby, pre zomrelých s trvalým pobytom v obci.

(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby má oprávnenie a osvedčenie na vykonávanie
koncesovanej živnosti.
(3) Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:
a) predaj rakiev a smútočných potrieb,
b) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
c) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
d) iné činnosti priamo súvisiace s pohrebom.
§8
Prevádzkový poriadok cintorína
(1) Cintorín je pietne miesto, vyžaduje si, aby sa na ňom všetci jeho návštevníci počas
smútočných obradov, návštev hrobového miesta správali s rešpektom, dodržiavali ticho
a verejný poriadok a tým úctu k blízkym pozostalým a všetkým zomrelým občanom.
(2) Cintorín je bežne prístupný verejnosti, vchody sa nezamykajú, od občanov sa žiada, aby
uzatvárali vstupné bránky a tým zabránili vstupu nežiaducich osôb, domácich zvierat, divej
zvery a podobne.
(3) Počas vykonávania prác a služieb na cintoríne nie je dovolené používať alkoholické
nápoje, návykové látky, fajčiť, robiť hluk, odkladať odpadky a iné veci mimo miesta na to
určeného, vodiť psov alebo púšťať iné zvieratá, páliť trávu, lístie či iný odpad.
(4) V celom objekte cintorína je zakázané používať bicykel, korčule, kolobežku, skateboard
a motocykel a jazdiť na nich.
(5) Zakázaný je voľný prechod cez cintorín (krátenie si cesty), vynášanie smetí a domového
odpadu do kontajnera umiestneného na cintoríne alebo akékoľvek zneužívanie verejných
služieb, ktoré obec zabezpečuje v súvislosti so správou cintorína.
(6) Obec je oprávnená odstrániť vence, kytice, ktoré po zvädnutí rušia estetický vzhľad
cintorína, napriek tomu, že je to povinnosťou nájomcu hrobu.
(7) Bez povolenia správcu cintorína úpravy hrobového miesta ako napr. dláždenie, osádzanie
lavičiek, výsadba stromov a kríkov sú zakázané.
(8) Pri zapaľovaní svietidiel (sviečky, kahance) sú návštevníci cintorína povinní dodržiavať
bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov.
§9
Osobitné ustanovenia
(1) Za dodržiavanie Cintorínskeho poriadku obce Vysoká zodpovedá správca, ktorý zabezpečí
aj jeho vhodné umiestnenie na verejne prístupnom mieste.
(2) Ostatné záležitosti, ktoré absentujú v tomto nariadení sú upravené zákonom č. 470/2005
Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

(3) Cintorínsky poriadok nerieši prípady iných ľudských pozostatkov, ktoré vyplývajú z § 4
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov /predčasne
narodených, potrateného ľudského plodu, neznámeho mŕtveho, pozostatkov cudzinca/, ktoré
možno posudzovať a vecne riešiť ad hoc /z prípadu na prípad/.
§ 10
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolu dodržiavania Cintorínskeho poriadku obce Vysoká vykonávajú orgány obce.
§ 11
Sankcie
(1) Porušenie ustanovení nariadenia je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za porušenie povinností, priestupok v rozpore
s nariadením môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 663,88€ , podľa miery zavinenia,
pričom § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
osobe oprávnenej na podnikanie určuje pokutu v priestoroch cintorína až do výšky 6638,80€.
(2) Priestupky podľa zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
prejednáva a sankcie za ne ukladá Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
§ 12
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Vysoká sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
vo Vysokej dňa 24.11.2012 .
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Vysoká.
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Vysoká zo dňa 19.12.2011.
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013
František Novák
starosta obce

Návrh
Rozpočtu obce Vysoká
na rok 2013
Príjmy

Výnos dane z príjmov – daňový úrad
- 18 900,00 €
Daň pozemky
- 1 530,00 €
Daň stavby
- 710,00 €
Daň za psa
65,00 €
Daň za komunálne a drobné stav. odpady
960,00 €
Poplatky za hrobové miesta
500,00 €
Príjmy z prenajatých budov, priestorov
550,00 €
Ostatne poplatky – potvrdenia
20,00 €
Poplatky a platby za služby - elektrina
100,00 €
Bankové úroky
2,00 €
Dotácie – štát
- 150,00 €
––––––––––––––
spolu
23 487,00 €

Výdavky
Mzdy –tarif. plat
Odmeny poslanci
Poistne na zdravotné poistenie
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie
Úrazové poistenie
Invalidné poistenie
Poistenie v nezamestnanosti
Poistenie do REZF
Stravovanie

-

7 411,00 €
350,00 €
1 247,00 €
250,00 €
1 604,00 €
72,00 €
535,00 €
179,00 €
424,00 €
720,00 €

El. energia
- 3 750,00 €
Poštové a telekomunikačné služby
270,00 €
Všeobecný materiál
200,00 €
Knihy, časopisy, noviny
20,00 €
Reprezentačne
50,00 €
Interiérové vybavenie
200,00 €
Prevádzkové stroje, prístr.- kanál, voda - údržba
300,00 €
Údržba cintorína
500,00 €
Budovy, priestory, objekty- údržba
1 600,00 €
Školenia, kurzy, semináre
60,00 €
Propagácia, reklama
300,00 €
Všeobecné služby
700,00 €

Výpočtová technika
Zimná údržba ciest
Oprava cesty
Cestovné náhrady
Poplatky a odvody(banka)
Vývoz odpadu
Benzín – kosačka
Členské príspevky
Mikuláš, MDD
spolu

-

500,00 €
300,00 €
365,00 €
30,00 €
100,00 €
1 000,00 €
150,00 €
200,00 €
100,00 €
––––––––––––––––
23 487,00 €

Vysoká: ...........................
Vyvesené: ...........................
Zvesené: .............................
František Novák
starosta obce

