
 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE   OBCE    HORŇA  č. 01/11/2014 
o dani z nehnuteľností na  kalendárny rok 2015 

 

     Obec Horňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6 , § 8 ods. 2, § 12 ods.  2 a 3, § 16 

ods. 2  a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 20 ods. 4, § 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 
 

1. Obecné zastupiteľstvo v Horni podľa § 11 ods. 4 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 

zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady   z a v á d z a   s účinnosťou od 1. januára 2015       d a ň    z      

 n e h n u t e ľ n o s t i . 
 

2. Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a 

vyberania dane z nehnuteľností na území obce Horňa v zdaňovacom období roku 2015. 

 

DAŇ Z POZEMKOV 

§ 2 

Sadzba dane 

(1)  Správca dane na území celej obce Horňa určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre 

pozemky druhu: 

a, orná pôda,chmeľnice, vinice , ovocné sady ,                                       0,80% zo základu dane    

b, trvalé trávnaté porasty                                                                          0,80% zo základu  dane, 

c, záhrady                                                                                                 0,50% zo základu dane, 

d, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy            0,80% zo základu dane                              

e, rybníky s chovom rýb a a ostatné hospodársky využívané vodné pl.  0,80% zo základu dane 

f, zastavané plochy a nádvoria                                                                 0,50% zo základu dane 

g, stavebné pozemky                                                                                0,50%  zo základu dane 

         h, ostatné plochy(transformačná stanica,predajný stánok)                       1,25%  zo základu dane        

 

 

DAŇ ZO STAVIEB 

§ 3 

Sadzba dane 

 

(1) Správca dane na území celej obce Horňa určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za 

každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 

a) 0,033 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu  

b) 0,033 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 

stavieb na vlastnú administratívu , 

c) 0,165 eura za stavby chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, 

 



d) 0,165 eura za samostatne stojace garáže  

 

e) 0,165 eura za stavby hromadných garáží    

 

f) 0,165 eura za stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou 

 

g)  0,331 eura  za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,    

            stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

 

       h) 0,331 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administra- 

             tívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

 

       i) 0,331 eura za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 

 

 

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0,024 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 

 

 

 

                                              DAŇ Z BYTOV 

                                                                         § 4 

                                                                                  

1. Ročná sadzba dane z bytov na území obce Horňa je za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome: 

  

a) 0,039 eura za byty , 

b) 0,039 eura za nebytové priestory, ktoré neslužia na podnikanie a inú zárobkovú 

činnnosť, 

c) 0,331 eura za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú 

činnosť , 

d) 0,165 eura za nebytové priestory slúžiace ako garáž .  

§ 5 

Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 

1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov a stavieb sú oslobodené:  

a)  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

b) pozemky a stavby vo vlastníctve cirkvi-slúžiace na náboženské obrady, vzdelávanie a na 

vedecko -výskumné účely 

c) pozemky a stavby vo vlastníctve štátu alebo VUC  slúžiace na vzdelávanie ( materské 

školy,základné školy a stredné školy). 

§ 6 

Vyrubovanie dane 

 

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eura nebude vyrubovať ani vyberať. 

  

 

 

§ 7 

Platenie dane 



 

Správca dane na rok 2015 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v štyroch rovnakých 

splátkach a to: 

I. splátka do 31. mája, 

II. splátka do 31. júla, 

III. splátka do 30 septembra  

IV. splátka do 30 novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. 

 

§ 8  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností na rok 2015 sa 

zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2014 č. 01/11/ 2013 zo 

dňa 09.12.2013   

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Horňa sa na tomto VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 

uznieslo dňa :01.12.2014 

 

                                                                            §9 

                                                                       Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 

           

                                                                                            

 VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa: 02.12.2014 

 VZN zvesené z úradnej tabule dňa:18.12.2014  

 

 

 

 

                                                                                                             Ján Pšak 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                    

                                                                                           

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

OBCE HORŇA č. 02/11/2014 

o miestnych  poplatkoch  v obci  HORŇA 

 

Obec Horňa v súlade s ustanovením §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami  § 77 až 83, § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a a miestnom poplatku a zákona 544/1990 o miestnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov  u s t a n o v u j e    

 

 

I.  č a s ť 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
§  1 

 

1. Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky ukladania 

miestnych poplatkov  na území obce Horňa v období roku 2015. 

 

2. Obec Horňa na svojom území ukladá tieto miestne poplatky : 

                                                                                   

 

Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 
§ 2 

 (1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

obce, okrem elektroodpadov,použitých batérií a akumulátorov, pochádzajúcich od fyzických osôb 

a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na 

území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  

alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast 

na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  

pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 

"nehnuteľnosť"), 

b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území  obce na iný účel ako na podnikanie, 
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

 

 (3) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok 

ručí: 

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  

poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí zástupca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom  



poplatku zástupca súhlasí;  ak nedošlo  k určeniu  zástupcu , obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo 

spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie, 

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len 

"platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo 

poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ. 

 

(4) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v 

odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť 

zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti. 

 

(5) Sadzba poplatku je:  

0,0247 eur  za osobu/kalendárny deň  

9,00 eur  za osobu/rok, ak ide o fyzickú osobu podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych 

daniach. 

Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov sa vypočíta podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych 

daniach.  

Správca poplatku obec Horňa určuje pre výpočet ukazovateľa produkcie odpadov koeficient 1. 

 

 (6) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 

odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  

skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už 

ohlásených údajov, ohlásiť obci 

a/ svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  

pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) alebo 

písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo (IČO), 

b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 

zákona o miestnych daniach, 

 

 (7) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť 

platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z 

dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať. 

 

(8) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom  

 

 (9)  Splatnosť poplatku do 31. 3. zdaňovacieho roku 

 

(10) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže potvrdením od 

miestnej samosprávy  v zahraničí, že sa  v  určenom  období  dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v 

zahraničí, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. 

Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,32 eura. 

(11) Poplatok sa určuje na obdobie roku 2015. 

                                                               § 3 

                                Poplatok za miestny rozhlas 

 

1) Poplatok za reláciu v miestnom rozhlase pri príležitosti významných 

a životných  udalosti je vo výške 1,65 eura . 

2)  Poplatok za reláciu , miestnom rozhlase na podnikateľské účely FO a PO je vo 

výške 6 eura . 

 



          3)    Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu. 
 

 

                                                                         § 4 

                                      Miestny poplatok za používanie  priestorov OcÚ 

 

1) Poplatok sa platí za dočasné použitie vnútorných priestorov , inventára a technických 

zariadení OcÚ na rôzne účely.  

2) Poplatok platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva OcÚ. 

3) Sadzba poplatku 10 eura  za jedno použitie. 

4) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

 

                                                                        §5 

                                        Poplatok za prepravnú službu      
 

      1) Poplatok sa platí za použitie os. motorového vozidla OcÚ na odvoz odkazaných občanov  

          k lekárovi včitane doprovodu, odvoz k autobusovému spoju, odvoz pri iných mimoriadných   

          udalostiach( svadba, životné jubileum, pohreb a podobne). 

      2) Poplatok platí fyzická osoba , ktorá využíva osobné motorové vozidlo OcÚ. 

      3) Sadzba poplatku u sociálne odkazaných občanov je vo výške sociálneho cestovného SAD. 

          Pre ostatných odkazaných občanov je vo výške bežného cestovného SAD. 

      4) Poskytnutie prepravnej služby na základe žiadosti povoľuje starosta obce. 

      5) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu. 
 

                                                               

                                                           §6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 

1) Správu   miestneho poplatku vykonáva obec Horňa prostredníctvom    starostu obce 

a poverených zamestnancov obce Horňa. 

2) Dňom účinnosti tohto VZN o miestnych poplatkoch  na rok 2015 sa zrušuje VZN 

č.2/11/2013 na rok 2014.   

      3 ) Obecné zastupiteľstvo obce Horňa sa na tomto VZN o miestnych poplatkoch   uznieslo 

dňa:01.12.2014 

            . 

  

                                                                          §7 

                                                                    Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2015. 

        

                                                                              

 

  VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa: 02.12.2014  

 

   VZN zvesené z úradnej tabule dňa : 18.12.2014 

 

 

                                                                                                    Ján Pšak 

                                                                                                  starosta obce 



                                                                                                

                                                                     
                                 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE OBCE HORŇA 

č. 03/11/2014 

o podmienkach držania,  chovu psov a dani za psa 

   

     Obec  Horňa v súlade s ustanovením  § 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

následných zmien zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

§ 13 odst. 1, zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení následných zmien a § 22až 29 

zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych  daniach a miestnych poplatkoch  v znení neskorších 

predpisov vydáva na rok 2015 pre obec Horňa toto Všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len 

VZN), ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov a dani za psa.  

§ 1 

     VZN upravuje podrobné podmienky evidencie držania ako aj usmerňovania chovu a počtu 

psov v domácnostiach, rodinných domoch, bytových domoch v podnikateľských organizáciách 

a ich pobyt v podmienkach obce  Horňa a dani za psa v obci Horňa. 

§ 2 

VYMEDZENIE POJMOV 

Na účely tohto VZN je zvláštnym psom pes: 

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 

b) používaný horskou službou, 

c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,               

      d)     poľovný, 

e)      ovčiarsky, 

f)       vodiaci, 

g)   používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 

skúšobného poriadku, 

h)   nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol 

sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej 

núdzi, 

i)    voľným pohybom je pohyb psa bez vodítka mimo chovného priestoru alebo zariadenia na 

chov, za voľný pohyb psa na nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vodítka mimo 

chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, 

ktorá ho vedie. 

  

§ 3 

EVIDENCIA PSOV a DAŇ ZA PSA 

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha 

evidencii psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie 

v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde 

sa pes v danom roku prevažne nachádza. Evidenciu vedie obec.  



2. Do evidencie sa zapisuje najmä: 

a)      evidenčné číslo psa, 

b)     tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 

c)      meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 

d)     umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na     

území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu 

držiteľa psa, 

e)      skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 

f)       úhyn psa, 

g)      strata psa, 

4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný do 

30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes 

evidovaný.  

5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len 

„známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný 

a údaj o tom či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.  

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 

psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, 

oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá 

nesmie byť vyššia ako 3,32 eura , vydať náhradnú známku.  

7. Predmetom dane za psa je pes starší  ako 6  mesiacov chovaný FO alebo PO.  

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

a) vlastníkom psa alebo 

b) držiteľom psa ,ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  

8. Daň  za psa na území obce Horňa  sa stanovuje na 5,00 eura  za jedného psa a kalendárny 

rok. 

9. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dni odo dňa 

vzniku daňovej povinnosti. 

10. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

11. V ďalších zdaňovacích  obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 

31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

12. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi 

obci do 30 dni odo dňa zániku daňovej povinnosti , obec vráti pomernú časť dane za 

zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia , za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na 

vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej 

povinnosti neoznámi.   

 

  



 

                                                                                § 4 

PODMIENKY CHOVU PSOV 

1. V rodinných domoch je možné zriaďovať chovnú stanicu psov pokiaľ táto bude spĺňať 

podmienky, ktoré určuje stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení následných zmien.  

2. Pri chove a držaní psov je nutné dodržiavať pravidlá hygieny ochrany zdravia 

a bezpečnosti občanov tak, aby vlastníci psa rešpektovali pripomienky spoluobčanov.  

3. Zakazuje sa ukončiť chov psa jeho vypustením ho do voľnej prírody. 

§ 5 

VODENIE PSA 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je 

fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná 

prechádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá 

a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 

spôsobiť.  

 

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len 

osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať 

nebezpečný pes nasadený náhubok.  

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 

dohľad.  

4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno. Priezvisko a adresu 

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes 

pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 

v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.  

5. Vodiť psa je zakázané: 

a)      do obchodov, všetkého druhu, 

b)     do kultúrnych a spoločenských zariadení, 

c)      do športových zariadení vrátane futbalových štadiónov, 

d)     do obecných úradov, 

e)      do čakárni. 

  

§ 6 

ZNEČISŤOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

1.      Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný výkaly -  

exkrementy bezprostredne odstrániť. 

  



§ 7  

PRIESTUPKY 
 

1.      Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak: 

      a)  neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu  

          skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie , do 30 dni od ich zmeny,   

      b)     neprihlási psa do evidencie, 

c)    umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4, ods. 1 a 2   

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, 

      e)    neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

      f)    nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. 

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 útoku na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich 

ohrozovania psom, 

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo  

                   vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi 

d)  nepreukáže známkou totožnosť psa, 

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo.  

 

 

3.        Za priestupok podľa  odseku 1 a odseku 2 písmeno a) až c) obec uloží pokutu do výšky 

165,- EUR a za priestupok podľa odseku 2 písmeno d) až f) obec uloží pokutu do 

výšky 65,- EUR.   

                   4.      Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedela, 

najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností 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. 

8.      Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne  

záväzné nariadenie obce Horňa č. 3/11/2013 o podmienkach držania , chovu psov a dani za 

psa  na území obce Horňa. 
 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Horňa sa na tomto VZN o podmienkach držania , chovu psov a dani 

za psa uznieslo dňa : 01.12.2014 

  

                                                                § 9 

                       Účinnosť     

   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.   

                          

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa : 02.12.2014 

                  VZN zvesené z úradnej tabule dňa: 18.12.2014 

 

 

 

 

                                                                               Ján Pšak 

                                                                               starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

 

                                                                             

 

DODATOK K VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU OBCE HORŇA 

                                                        č.1/2007 zo dňa 30.03.2007 

o výstavbe, správe,údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Horňa. 

 

   Obec Horňa v súlade z ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov ustanovuje tento dodatok: 

 

                                                                § 21 

                                                   Cenník služieb 

 

1. Cenník služieb pre rok 2015 stanovuje takto: 

a) poplatok za použitie chladiaceho zariadenia pre občanov obce Horňa je 10 eura 

za deň, ako i za každý ďalší započatý deň, 

b) poplatok za použitie chladiaceho zariadenia pre občanov iných obcí je 13 eura za 

deň, ako i za každý ďalší započatý deň,   

c) poplatok za hrobové miesto jedno hrob a detský hrob je 1 euro za rok, 

d) poplatok za hrobové miesto dvoj hrob je 1,50 eura za rok, 

   2. Platenie poplatkov podľa bodov a) a b) je hneď po použití chladiaceho zariadenia. 

   3. Platenie poplatkov podľa bodov c) a d) je pri nových hroboch hneď pri podpise  

   zmluvy. Pri už jestvujúcich hroboch je poplatok splatný do 31.5. bežného roka.  

   Občania s trvalým pobytom mimo obec môžu uzavrieť zmluvu na 10 rokov dopredu. 

 

                                                                 § 25 

                                                     Záverečné ustanovenie 

 

   1. Dňom účinnosti tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu obce Horňa                 

č.1/2007 sa zrušuje dodatok k VZN č.1/2007 zo dňa 09.12.2013. 

   2. Obecné zastupiteľstvo obce Horňa sa na tomto dodatku k VZN č.1/2007 uznieslo 

dňa 01.12.2014    

3. Dodatok k VZN č.1/2007 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015. 

 

 

 

 

  Dodatok k VZN č.1/2007 vyvesený na úradnej tabuli dňa : 02.12.2014  

  Dodatok  zvesený z úradnej tabule dňa :18.12.2014 

 

                                                             

                                                                                   Ján Pšak 

                                                                                   starosta obce 


