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VŠEOBECNE           ZÁVÄZNÉ          NARIADENIE 
 

č. 1/2018 

 

 

o miestnych  daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady  

 

  

 

 

Obec Habura v súlade s ustanovením § 6 odst.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a toto všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   

v y d á v a 

toto všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

                                          

  

http://www.habura.sk/


Základné  ustanovenia 

čl. 1.  

 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN)  určuje sadzbu  dane a poplatku, 

podmienky vyberania daní a poplatku, spôsob preukazovania vzniku a zániku daňovej  

povinnosti, povinnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,  oslobodenia, zníženia daní 

a poplatku, a podmienky na uplatnenie oslobodenia a zníženia dane a poplatku, spôsob 

vyberania dane a poplatku, rozsah a spôsob evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty 

a spôsob platenia dani a poplatku. 

      (2) Správu daní a poplatku vykonáva Obec Habura prostredníctvom Obecného úradu  

            v Habure (ďalej len správca dane).        

(3) Obec  Habura  vyberá miestne dane (ďalej len dane): 

 

 a/ daň  z nehnuteľnosti 

b/ daň z bytov, 

 c/ daň za psa, 

 

(4)Obec  Habura  ukladá na svojom území poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  (ďalej len poplatok). 

 

Daň z pozemkov 

čl. 2.  

1. Hodnota pozemkov na území obce Habura v členení do skupín podľa § 6, ods.1. zákona 

o miestnych daniach 

 

a) ornú pôdu        0,2077 € /m2 

b) trvalé trávne porasty        0,0285 € /m2 

c) záhrady         1,32 € /m2 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,             0,0359 €/ m2 ,  

    alebo podľa predloženého platného znaleckého posudku  

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,0331 € /m2  

f) zastavané plochy a nádvoria        1,32 € /m2  

g) stavebné pozemky         13,27 € /m2  

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov      1,32 € /m2  

 

 

 



2. Základom dane je násobok hodnoty pozemku a jeho výmery. 

 

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Habura ročnú sadzbu dane z pozemkov: 
 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice. ovocné sady, trvalé trávnaté porasty             0,40 %  

b) záhrady                    0,40 %  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy     0,25 % 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                      2,00 %  

 rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,40% 

e)  stavebné pozemky                               0,40 %  

 

Daň zo stavieb 

čl. 3. 

1. Správca dane určuje na území obce Habura ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý 

m2 zastavanej plochy vo výške: 

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

stavbu 

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

                   hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej       

                   produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

c) 0,099  za stavby záhradkárskych a rekreačných chát a domčekov na individuálnu     

                   rekreáciu 

d) 0,132  za samostatne stojace garáže a stavby určené alebo používané na tieto účely, 

postavené mimo bytových domov 

       e)  0,132 €        za stavby hromadných garáží, 

        f) 0,132 €        za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,    

 

 g)  0,165  priemyselné stavby a stavby slúžiac energetike, stavebníctvu, stavby  

                        využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú           

                        administratívu 

h)  0,330  stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  

                        a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 

ch) 0,099  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 

 

 

1. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za 

podlažie 0,033  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 



Daň z bytov 

čl .4. 

1. Správca dane určuje na území obce Habura ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome vo výške 0,033 EUR. 

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľnosti 

čl. 5. 

Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 

(1) Pozemky, na ktorých sú cintoríny,  

(2) Pozemky verejné prístupných parkov, priestorov a športovísk. 

 

Vyrubenie dane z nehnuteľnosti 

čl. 6 . 

 Správca dane určuje, že vyrubuje a vyberá daň od 0,50 € nahor. 

 

Platenie dane z nehnuteľnosti 

 

čl. 7. 

 

1. Správca dane určuje, že  vyrubená daň z nehnuteľností  je splatná naraz do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 

2. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave 

vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou 

typu U 
 

Daň  za  psa 

čl. 8. 

(1)   Predmetom dane  je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou. 

(2)   Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane je daňovník povinný správcovi dane preukázať 

v zdaňovacom období, v rámci oznamovacej povinnosti, na základe príslušných dokladov, ktoré 

preukazujú danú skutočnosť: 

a) potvrdenie veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách v rámci akreditácie 

b) potvrdenie útulku zvierat 

c) preukaz občana s ŤZP vrátane potvrdenia, že pes má špeciálny výcvik (vodiaci pes pre 

nevidiacich) 

 



(3) Písomné uplatnenie nároku podľa ods. 2 musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 13 ods. 

3 až ods. 7 tohto nariadenia aj dátum odkedy pes nie je predmetom dane. 

(4) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane skutočnosť, že pes prestane byť predmetom 

dane podľa § 22 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť 

správcovi dane do 30 dní. 

(5) Základom dane je počet psov. 

(6) Ročná sadzba dane za jedného psa je v celej obci 4,00 EUR. 

(7) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa pes stal 

predmetom dane. 

(8) Ak daňovník nadobudne psa mladšieho ako 6 mesiacov, jeho daňová povinnosť vzniká prvým 

dňom tohto kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom pes dosiahol vek 6 

mesiacov. 

(9) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom tohto psa. 

(10) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti ( po   

nadobudnutí psa staršieho ako 6 mesiacov, napr. kúpou, darovaním, osvojením psa atď.) 

(11) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia (úhyn, predaj, 

darovanie, odcudzenie psa atď.) a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní 

odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane na zostávajúce 

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

časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

(12)  Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť, ak ide o fyzickú osobu, 

minimálne tieto údaje: 

 meno priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa 

daňovník nezdržuje na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak 

ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné údaje. 

(13) Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť, ak ide 

o podnikateľa alebo právnickú osobu, minimálne tieto základné údaje: 

 obchodné meno a názov, IČO; ak ide o fyzickú osobu, ktorá aj podniká uvádza sa aj 

rodné číslo daňovníka, sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. Ďalej je daňovník 

povinný uviesť údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi 

alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo,        

IČO, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje. Daňový subjekt je povinný uviesť 

čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné  

prostriedky z jeho činnosti. 

(14) Ak daňovník nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu oznamovaciu 

povinnosť plní jeho zákonný zástupca, prípade opatrovník, ktorý je tiež povinný 

uviesť údaje v rozsahu ods. 3. 

(15) Okrem základných údajov daňovníka je v oznamovacej povinnosti daňovník 

povinný uviesť adresu, kde sa pes trvale zdržiava, chová, resp. adresu prechodného 

držania psa, popis psa, vek psa, popis psa, meno psa. 

(16) Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný správcovi dane písomne 

oznámiť. Okrem základných údajov zánik daňovej povinnosti musí obsahovať dátum 

zániku, dôvod zániku daňovej povinnosti. 

(17) Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

(18) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez 

vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

(19) Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom 

ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo poštovou 

poukážkou. 



POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
 

čl.9. 

1. Poplatok za komunálne odpady 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 nehnuteľnosť nachádzajúcu 

na iný účel ako na podnikanie 

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 nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 

na účel podnikania 

2. U poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) sa bude vychádzať z údajov evidencie obyvateľov 

vedenej v evidencií obyvateľstva Obecného úradu v Habura  (trvalý a prechodný pobyt). 

3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácností, plnenie povinnosti poplatníka môže 

za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich spravidla vlastník 

nehnuteľností (ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov  určený 

zástupca). 

4. Obec Habura stanovuje paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva stavbu  na iný účel 

ako podnikanie.  

5. Základná sadzba paušálneho poplatok pre osoby uvedené v ods. 1 je 12,00  za osobu 

za kalendárny rok. 

6. Správca dane stanovuje poplatok pre  osoby, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú alebo 

inú zárobkovú činnosť: a) 140,- € ročne u osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť  

        b)  60,-€ ročne – Slovenská pošta a.s. , Michalovce 

7. Správca dane stanovuje poplatok vo výške 0,078 € za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín. 

8. Ak poplatník plní povinnosti aj za ostatných členov spoločnej domácností, jeho poplatok 

sa určí v rozsahu súčtu poplatkov za všetkých členov spoločnej domácností. 

9. Pre vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozhodujúci 

stav k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Všetky zmeny potrebné k určeniu poplatku je 

poplatník povinný nahlásiť Obecnému úradu v Habure   najneskôr do 31.1. príslušného 

kalendárneho roka. 

10. Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť, vyplývajúcu z 

§ 80 zákona č. 582/2004 Z. z. a to do 1 mesiaca 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. 

11. Poplatník (FO) podľa § 15 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia je povinný v ohlásení uviesť: 

 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo adresu 

prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje) 

12. Poplatník, ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácností 

(platiteľ) je  okrem údajov uvedených v ods. 2 uvedie aj údaje za každého poplatníka domácností. 

13. Ak ide o poplatníka u ktorého došlo k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti 

v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný uviesť počet kalendárnych dní v príslušnom 

kalendárnom roku, počas ktorých mal alebo bude mať v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo 

počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v obci užíval alebo bude užívať alebo je oprávnený užívať, 

ako aj iné rozhodujúce údaje pre určenie poplatku s dokladmi potvrdzujúcimi uvádzané 

skutočnosti. 



14. Poplatník (PO) podľa § 15 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia alebo podnikateľ podľa § 15 ods. 1 

písm. c) tohto nariadenia je povinný v ohlásení uviesť: 

1. obchodné meno (plný názov), IČO (príp. rodné číslo), presnú adresu sídla, miesto podnikania, 

miesto prevádzky, údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi, čísla 

účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené finančné prostriedky z jeho činnosti, údaje 

potrebné na vyrubenie poplatku. 

15. Ak poplatník podáva obci ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. predloží spolu so 

žiadosťou (ohlásením) aj potvrdenie preukazujúce odôvodnenosť ohlásenia. 

16. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca dane 

vychádza z poslednej  jemu známych údajov alebo vyrubí daň podľa pomôcok. 

17. Ak poplatník nepredloží alebo odmietne predložiť potrebné údaje pre vyrubenie poplatku, správca 

dane postupuje podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

18. Správca dane vyrubí poplatníkovi poplatok rozhodnutím, Obdobím pre vyrubenie je kalendárny 

rok. Pri vyrubení  poplatku správca dane vychádza z údajov evidencie ohlasovne, ktoré sú mu 

známe v čase vydávania rozhodnutia. 

19. Správca dane poplatníkovi uvedenému v § 14 ods.1 písm. b/ a c/ tohto nariadenia poplatok vyrubí 

rozhodnutím. Správca dane v rozhodnutí vychádza z údajov, ktoré sú mu známe v čase vydávania 

rozhodnutia. 

20. Správca dane určuje splatnosť poplatku na príslušný kalendárny rok, v rozhodnutí o vyrubení 

poplatku. 

21. .Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je 

splatný naraz  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane 

neurčí   v rozhodnutí  splatnosť poplatku inak. 

22. Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni Obecného úradu v  Habure, prevodom z účtu v peňažnom 

ústave, v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou. 

23. Pri splnení povinnosti uhradiť poplatok za KO a DSO má poplatník nárok na bezplatne pridelenie 

prvej kuká nádoby na komunálny odpad spoločnej pre všetkých členov domácnosti. Pri poškodení, 

strate je poplatník povinný uhradiť cenu novej nádoby. Tejto povinnosti sa môže zbaviť len ak 

preukáže, že nezavinil poškodenie alebo stratu. 

 

Odpustenie a zníženie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 

čl. 10. 

 

1. Správca dane poplatok v zdaňovacom období odpustí, ak poplatník v určenom období sa 

dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa 

považuje za dlhodobo dvanásť mesiacov zdaňovacieho obdobia. 

2. Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne 

vyplýva, že poplatník sa zdržiava alebo zdržiaval v zdaňovacom období dlhodobo 

v zahraničí:  

 dokladom sú všetky hodnoverné doklady preukazujúce túto skutočnosť (potvrdenie 

príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce 

v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, čestné vyhlásenie poplatníka alebo osoby 

podľa § 15 ods.2 tohto nariadenia o tom, že poplatník sa zdržiava alebo zdržiaval 

dlhodobo v zahraničí ) 

3. Správca dane poplatok v zdaňovacom období zníži o alikvotnú čiastku, ak sa poplatník 

v určenom období zdržiava alebo zdržiaval dlhodobo v zahraničí (t.j. minimálne 90 po 

sebe nasledujúcich dní) a študentom stredných a vysokých škôl študujúci mimo trvalého 

bydliska s výnimkou denne dochádzajúcich. 

 dokladom sú všetky hodnoverné doklady preukazujúce túto skutočnosť (je potvrdenie 

príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce 

v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí) 



4. V prípade, že doklady zo zahraničia uvedené v ods. 2  a ods. 3 tohto nariadenia nie sú 

v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad. 

 

5. Obec Habura a ustanovenie §čl.10 ods. 1-3  neuplatní ak má poplatník alebo niektorý 

člen domácností v ktorej žije voči obci Habura  ako správcovi daní nedoplatky. 

6. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie 

poplatku najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka a nepredloží 

príslušné doklady podľa ods.1,2,3  nárok na  zníženie alebo odpustenie poplatku za 

toto zdaňovacie obdobie zaniká. 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

Predmet dane 

čl. 11 

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 

obce Habura, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta: 

a) všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po 

krajnicu, 

b) vybudovaný chodník pri ceste II. triedy smer Medzilaborce. 

(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla 

v obci Habura sú: 

a) parkovisko na parc. č. 630, 2486, 1870  KN-C k. ú. Habura  

 

Sadzba dane 

čl. 12 

(1) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa §30 ods.3 zákona č. 582/2004 Z. z. je 

0,10 eur za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý 

deň.  

(2) Pri predaji tovarov priamo z motorového vozidla, osobami oprávnenými takýto predaj 

prevádzať, je poplatok za používanie verejného priestranstva 5,00 eur/hod. 

 

Záverečné ustanovenia 

čl. 13. 

1. Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a na zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní  v znení neskorších prepisov. 

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia  obce Habura o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad sa ruší  VZN č. 

1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Habura. 

3. Toto  Všeobecne záväzné nariadenie obce Habura o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  č. 1/2018  bolo schválené uznesením OZ 

dňa 20.12.2018 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019 

 

         Mgr. Michal Prejsa 

              starosta obce   



  

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 2/2018 

o organizácii miestneho referenda 

 

 

 

 

 

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Habura dňa: 30.11.2018, zvesené dňa: 19.12.2018 

VZN schválené dňa: 20.12.2018 

VZN vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce: 20.12.2018 

VZN nadobudne účinnosť dňa: 01.01.2019 

 

 

Obec Habura v súlade s § 6 a následne zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva nasledujúce 

všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 

 



§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o príprave, organizácii a priebehu 

miestneho referenda na území obce Habura (ďalej „obec“). 

2. Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ obce, ktorý dovŕšil 18-ty rok 

veku a má právo voliť do orgánov samosprávy obcí v súlade s § 163 zákona č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“). 

§ 2 

Vyhlásenie referenda 

 

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o: 

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmenu názvu obce, 

b) odvolanie starostu obce (§ 13a ods. 3 zákona o obecnom zriadení), 

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov, 

d) zmenu označenia obce, 

d) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších 

dôležitých veciach samosprávy obce. 

3. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa ods. 1 písm. a), 

len ak sú splnené podmienky rozdelenia v súlade so zákonom o obecnom zriadení. 

4. Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície skupiny obyvateľov obce (ďalej len 

„petícia“), postupuje sa pri výkone petičného práva podľa osobitného predpisu1. Petíciu 

overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi 

petičného výboru, a starosta. Starosta neoveruje petíciu obyvateľov obce o odvolaní starostu 

podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) zákona. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným 

zákonom, a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa ods. 3, obecné zastupiteľstvo vyhlási 

miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci. 

5. Ak sa nejedná o miestne referendum podľa ods. 1 písm. c), obecné zastupiteľstvo vyhlási 

miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení 

miestneho referenda. 

6. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o 

vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

7. Uznesenie obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:  

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo 

dátum doručenia petície obci, 

b) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 

c) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, 

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

8. Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, 

aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“ a nesmú byť navzájom 

podmienené. 



§ 3 

Okrsok pre hlasovanie v miestnom referende 

 

1. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa zriaďuje v obci jeden 

okrsok. 

2. Hlasovanie v miestnom referende sa uskutoční v priestoroch obecného úradu na adrese 

Habura 63 

3. V deň konania miestneho referenda sa miestnosť označí názvom „Miestne referendum obce 

Habura – volebná miestnosť“. 

 

§ 4 

Zoznam voličov 

 

1. Zoznam voličov pre okrsok vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov. Stály zoznam 

voličov sa zostavuje podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva. 

2. Zoznam voličov odovzdá obec komisii pre miestne referendum najneskôr hodinu pred 

začatím hlasovania. 

3. Každý, kto má prístup k údajom v zozname voličov, je povinný zachovávať o nich 

mlčanlivosť. 

 

§ 5 

Komisia pre miestne referendum 

 

1. Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov zriadi obecné 

zastupiteľstvo bezodkladne po jeho vyhlásení komisiu pre miestne referendum (ďalej len 

„komisia“). 

2. Uznesenie obecného zastupiteľstva o zriadení komisie obsahuje: 

a) mená a priezviská 5 členov komisie a 2 náhradníkov; 

b) určenie lehoty na prvé zasadnutie komisie, ktorá nesmie byť dlhšia než 30 dní od 

schválenia uznesenia. 

3. Komisia je 5-členná. Členom komisie môže byť len obyvateľ obce starší ako 18 rokov, 

ktorého spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená. Členom komisie nemôže byť starosta, 

ak je predmetom referenda jeho odvolanie z funkcie. 

4. Členstvo v komisii zaniká: 

a) úmrtím, 

b) obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

c) písomným vzdaním sa funkcie, 

d) odvolaním obecným zastupiteľstvom, ak člen komisie porušuje svoje povinnosti alebo sa 

opakovane nezúčastňuje rokovaní komisie. 

5. V prípade zániku členstva v komisii nastupuje automaticky náhradník, a to ten, ktorý je v 

uznesení obecného zastupiteľstva uvedený ako prvý v poradí. V prípade, ak aj po nástupe 

obidvoch náhradníkov klesne počet členov komisie pod 5, zvolí obecné zastupiteľstvo ďalších 

členov komisie a náhradníkov. 



6. Rokovania komisie sa uskutočňujú v priestoroch obecného úradu. Rokovaní sa zúčastňujú 

len členovia komisie. Náhradníci sa zúčastňujú rokovaní len v prípade, ak sa ujali funkcie po 

zániku funkcie predchádzajúceho člena. 

7. Obec je povinná vytvoriť komisii všetky materiálne a technické podmienky pre to, aby 

mohla riadne vykonávať svoju funkciu. 

8. Členstvo v komisii je čestné a bez nároku na odmenu. Členovia komisie majú voči obci 

nárok na úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov v súvislosti s výkonom 

funkcie. Vzhľadom na to, že členmi komisie sú občania obce, za oprávnené výdavky sa 

nepovažuje cestovné. 

9. Na prvom rokovaní komisie: 

a) Členovia komisie zložia sľub v tomto znení: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju 

funkciu člena komisie vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pri tom riadiť právnymi 

predpismi Slovenskej republiky.“ 

b) Spomedzi členov sa zvolí predseda komisie a zapisovateľ. 

c) Určí sa postup pri organizácii miestneho referenda, prípadne termíny ďalších rokovaní 

komisie. 

10. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

11. Komisia: 

a) dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda, 

b) v deň konania miestneho referenda dopĺňa zoznam hlasujúcich o osoby, ktoré nie sú v 

zozname hlasujúcich zapísané, ale preukážu svoje právo hlasovať v miestnom referende, 

c) rozhoduje o sťažnostiach na postup pri miestnom referende, 

d) zisťuje a overuje výsledky miestneho referenda, 

e) vyhotoví a odovzdá starostovi zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda. 

 

§ 6 

Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda 

 
1. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o 

vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

2. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje: 

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo 

dátum doručenia petície obyvateľov obce, 

b) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 

c) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, 

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

 

§ 7 

Hlasovací lístok 

 
1. Obec zabezpečí, aby v deň uskutočnenia miestneho referenda boli k dispozícii vo volebnej 

miestnosti hlasovacie lístky a obálky v potrebnom počte, najmenej v počte všetkých 

obyvateľov obce starších ako 18 rokov. 

2. Hlasovací lístok obsahuje: 

a) označenie „Referendum obce Habura“, 

b) dátum konania referenda, 



c) poučenie o spôsobe hlasovania, resp. úpravy hlasovacieho lístka, vrátane poučenia, kedy sa 

hlasovací lístok považuje za neplatný, 

d) referendovú otázku alebo otázky označené poradovým číslom, 

e) pri každej otázke možnosti odpovede „áno“ a „nie“, a rámčeky na vyznačenie odpovede, 

f) otlačok úradnej pečiatky obce. 

 

§ 8 

Hlasovanie 

 

1. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. 

2. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym 

preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a údaje uvedené 

o ňom v zozname voličov. Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname 

voličov a vydá mu hlasovací lístok. Volič potvrdí prevzatie hlasovacieho lístka podpisom v 

zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní. 

3. Každému voličovi sa odovzdá len jeden hlasovací lístok a jedna obálka Po prevzatí 

hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích 

lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, 

okrsková komisia hlasovanie neumožní. 

4. Volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku 

odpovedá „áno“ alebo „nie“. Hlasovací lístok oprávnený volič vloží do obálky tak, aby nebolo 

vidno, ako hlasoval. Následne obálku obsahujúcu hlasovací lístok vloží do na to pripravenej 

schránky (volebnej urny). 

5. Hlasovací lístok je neplatný, ak: a) je pretrhnutý alebo inak poškodený do tej miery, že nie 

je možné identifikovať obsah, 

b) je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom, najmä ak sú vyznačené obidve odpovede, 

alebo ak nie je vyznačená ani jedna odpoveď, 

c) obsahuje identifikačné údaje hlasujúceho, podľa ktorých je možné zistiť, ako hlasoval, 

d) obsahuje text, v dôsledku ktorého sa vyznačená odpoveď na referendovú otázku javí ako 

nejasná (napr. dopísanie „možno“, „pravdepodobne“, použitie podmieňovacieho spôsobu 

„áno“ alebo „nie“, ak..., atď.). 

6. Iné úpravy hlasovacieho lístka, najmä také, ktoré nezakladajú akúkoľvek pochybnosť o 

tom, ako volič hlasoval, nespôsobujú neplatnosť hlasovacieho lístka. 

7. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje 

komisia pre miestne referendum. 

8. Komisia organizuje priebeh miestneho referenda tak, aby bola zachovaná tajnosť 

hlasovania, poriadok vo volebnej miestnosti a dôstojný a nerušený priebeh. Komisia vykáže z 

volebnej miestnosti osobu, ktorá narúša priebeh miestneho referenda napríklad tým, že je pod 

vplyvom omamných látok, správa sa vulgárne alebo agresívne, zotrváva bez vážnejšieho 

dôvodu v miestnosti po odhlasovaní, zisťuje od iných voličov, ako budú hlasovať, prípadne 

ich nahovára na určitý spôsob hlasovania, a podobne. Komisia môže určiť maximálny počet 

ľudí v miestnosti. 

9. Hlasovanie oprávnených voličov, ktorí sa nemôžu v deň konania miestneho referenda 

dostaviť do miestnosti na hlasovanie zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, sa na 

základe ich požiadania zabezpečí vyslaním dvoch členov komisie na hlasovanie s prenosnou 

schránkou na hlasovanie. 



§ 9 

Deň konania referenda 

 
1. Miestne referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu, od ôsmej do dvadsiatej 

hodiny. 

 

§ 10 

Sčítanie hlasov komisiou pre miestne referendum 

 
1. Po otvorení schránok na hlasovanie (volebnej a prenosnej, ak sa použila) a zmiešaní 

hlasovacích lístkov komisia zistí: 

a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania, 

c) počet platných hlasovacích lístkov, 

d) počet hlasov “áno“ a počet hlasov “nie“ ku každej jednotlivej otázke. 

2. Komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú 

podpíšu všetci členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v 

zápisnici. 

3. V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené najmä: 

a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu na hlasovanie, 

c) počet oprávnených voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky, 

d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, 

f) počet hlasov “áno“ počet hlasov “nie“ ku každej jednotlivej otázke, 

g) prípadné incidenty, ktoré počas konania miestneho referenda nastali. 

4. Zápisnicu o výsledku hlasovania komisia pre miestne referendum doručí predseda komisie 

starostovi bezodkladne po jej podpísaní. 

5. Komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených 

voličov na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy 

obecnému úradu. 

 

§ 11 

Zabezpečenie hlasovania 

 
1. Miestnosť na hlasovanie, vybavenie potrebné pre riadne zabezpečenie priebehu miestneho 

referenda (zoznamy voličov, perá, hlasovacie lístky, obálky, volebné schránky, plenty, atď.) 

zabezpečuje obecný úrad. 

2. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu obce. 

 

§ 12 

Vyhlásenie a zverejňovanie výsledkov miestneho referenda 

 

1. Miestne referendum je platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených 

voličov, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov zúčastnených 

voličov. 



2. Výsledky miestneho referenda obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle obce, a 

to najneskôr do troch dní od konania referenda. 

3. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje: 

a) deň konania referenda, 

b) celkový počet oprávnených voličov, zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom 

referende, 

c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 

d) celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “áno“ a 

celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali “nie“, 

e) uvedenie, ktoré referendové otázky boli schválené potrebnou väčšinou hlasov. 

 

§ 13 

Kampaň pred referendom 

 

1. Kampaň ako presviedčanie za alebo proti určitému spôsobu hlasovania v miestnom 

referende slovom, písmom, zvukom, obrazom, prípadne v informačných prostriedkoch, je 

možné uskutočňovať v období od vyhlásenia referenda až po jeho uskutočnenie. 

2. Obec sa zásadne nezúčastňuje žiadnej kampane, ani sa na nej nepodieľa finančne. 

3. Zakazuje sa kampaň, ktorá: 

a) presviedča za určitý spôsob hlasovania v budove a/alebo miestnosti, kde prebieha miestne 

referendum, a v ich bezprostrednom okolí. 

b) spočíva v ponúknutí akéhokoľvek, peňažného alebo nepeňažného plnenia ako výmeny za 

určitý spôsob hlasovania, 

c) je klamlivá v tom, že sa odvoláva na stanoviská predstaviteľov obce, ktorí ich nevydali, 

prípadne na oficiálne stanovisko obce ako orgánu samosprávy, ako je potrebné hlasovať. 

4. Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o čiastkových výsledkoch hlasovania až do 

podpísania zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende. 

 

§ 14 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda na území obce 

Habura nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bude zverejnené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní a na 

webovej stránke obce. 

 

 

 

V Habure , dňa 20.12.2018      Mgr. Michal Prejsa 

             starosta obce 

  



 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2018 

o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

verejnej zelene na území obce Habura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Habura dňa: 30.11.2018, zvesené dňa: 19.12.2018 

VZN schválené dňa: 20.12.2018 

VZN vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce: 20.12.2018 

VZN nadobudne účinnosť dňa: 01.01.2019 

 

Obec Habura v súlade s § 6 a násl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva nasledujúce všeobecne 

záväzné nariadenie: 

 



 

§1 

Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Habura (ďalej len „VZN“) upravuje pravidlá 

udržiavania poriadku a čistoty na verejných priestranstvách pre občanov a návštevníkov obce, 

ako aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce v oblasti: 

 

a) udržiavania všeobecnej čistoty a poriadku v obci, 

b) stavu verejnej zelene (údržby, ochrany, ošetrovania zelene, výrubu drevín atď.) 

 

§2 

Základné pojmy 

 

Pre účely tohto VZN: 

1. Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia na 

verejné účely, sú verejne prístupné a možno ich obvyklým spôsobom používať (napr. ulice, 

cesty, chodníky, parky, detské ihriská, pieskoviská, plochy verejnej zelene); 

2. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti, ktoré sú 

obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidiel správania sa, ktoré nie sú právne vyjadrené, 

ale podľa všeobecného názoru a presvedčenia sú nevyhnutnou podmienkou pokojného 

a usporiadaného spoločenského spolunažívania a je vo verejnom záujme ich dodržiavať; 

3. Zariadením verejného priestranstva sa rozumejú predmety trvalé alebo dočasne umiestnené 

na verejnom priestranstve (napr. odpadové koše, lavičky, komponenty detského ihriska) 

4. Verejnou zeleňou sa rozumie udržiavaná zazelenená plocha vysadená zeleňou (trávnik, 

kvety, kríky, listnaté a ihličnaté stromy), ktorá je voľne bez obmedzenia prístupná verejnosti. 

 

§3 

Povinnosti občanov, fyzických a právnických osôb pri všeobecnom 

udržiavaní čistoty 

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá v obci Habura obvyklým spôsobom, 

v súlade s právnymi predpismi a na účely, na ktoré je určené. 

2. Každý je povinný udržiavať na území obce Habura čistotu a verejný poriadok, dodržiavať 

zásady čistoty a hygieny, zdržať sa akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť 

k znečisteniu verejných priestranstiev, k znemožneniu ich užívania inými osobami alebo 

ktorými by sa znečisťovali akékoľvek zložky životného prostredia (pôda, vodné toky, 

ovzdušie a pod). 



3. Každý zodpovedá za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a životného 

prostredia, ku ktorému došlo jeho konaním, opomenutím alebo v súvislosti s jeho činnosťou. 

4. Ten, kto znečistí verejné priestranstvo, znečistí alebo poškodí zariadenie verejného 

priestranstva, je povinný znečistenie alebo vzniknutú škodu odstrániť alebo zabezpečiť na 

svoje náklady jej odstránenie. 

 

§ 4 

Zákaz činností znečisťujúcich životné prostredie 

1. Každý, kto používa verejné priestranstvá iným spôsobom, ako je im určené (osobitné 

užívanie verejného priestranstva, zvláštne užívanie miestnej komunikácie) je povinný: 

a)používať verejné priestranstvo len v povolenom rozsahu a nevyhnutnom čase, 

b)zabezpečiť bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách, 

c)zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva, jeho zariadení a verejnej 

zelene, 

d)zabezpečiť, resp. umožniť prístup ku kanalizačným vpustom, uzáverom vody, smetným 

nádobám, umožniť prejazd vozidiel záchrannej služby, polície a hasičov, 

e)po skončení užívania uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu. 

 

§ 5 

Práva a povinnosti vlastníkov, prevádzkovateľov a iných osôb 

 
1.Organizácia vykonávajúca stavebné alebo poľnohospodárske práce, je povinná zabezpečiť 

očistenie vozidla tak, aby pri vjazde vozidla na komunikáciu alebo verejné priestranstvo 

nedošlo k ich znečisteniu 

 

2. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, 

je povinný vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti upravovať a trvalo udržiavať tak, aby sa 

nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá. 

 

3. Plochy rezervované na výstavbu musia byť až do doby ich stavebného využitia udržiavané 

tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia. Za ich pravidelnú údržbu zodpovedá vlastník, 

správca alebo užívateľ, ak to stanovuje nájomná zmluva. 

 

4. Za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, areálov a ostatných plôch zodpovedajú ich 

majitelia, resp. osoby spravujúce tieto objekty a územia, ak im to vyplýva z nájomnej zmluvy. 

 

5. Dvory, záhrady, pozemky a oplotenia vo vlastníctve fyzických a právnických osôb musia 

byť vlastníkmi upravované, trvalo udržiavané tak, aby neboli prerastené burinou, prašné a 

nevzhľadné. 

 

6. Vlastník, nájomca, správca alebo užívateľ pozemku je povinný zabezpečiť pravidelné 

kosenie trávy alebo iných rastlín. 

 



7. Konáre stromov, kríkov a iných rastlín, vyčnievajúcich do chodníkov a komunikácii, je 

potrebné orezať až do výšky 2,5 m tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali cestnú 

premávku. 

§ 6 

Správa a údržba verejnej zelene 
 

1. Tvorba zelene v obci musí byť v súlade s územným plánom. 

 

2. Pri výsadbe stromov v uliciach obce treba dodržiavať minimálne vzdialenosť 2,0 m od 

okien domov a 0,6 m od obrubníkov, chodníkov a ciest po os kmeňa stromu. Pri pevnej 

povrchovej úprave verejného priestranstva sa musí vynechať priestor okolo stromu s 

priemerom l m. 

 

3. Inžinierske siete pri uličnom a cestnom stromoradí nesmú byť umiestnené bližšie ako 1,0 m 

od osi kmeňa stromu. Vzdialenosť plynového potrubia musí byť minimálne 2,0 m od osi 

kmeňa po okraj výkopovej ryhy. 

 

4. Novobudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ jestvujúce 

nadzemné vedenie prekáža stromu, môžu sa koruny stromu upraviť len spôsobom, ktorý 

nenaruší vývin stromu. 

 

§ 7 

Ochrana zelene 

 
1.Akýkoľvek zásah do drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Obce 

Habura je možné uskutočniť len na základe vyjadrenia obce. 

 

2.Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej 

vyhlášky č.24/2003 Z. z. 

 

3.Fyzická realizácia výrubov drevín na verejných priestranstvách sa zabezpečuje 

prostredníctvom správcu verejnej zelene a to za podmienok vydaného rozhodnutia, spravidla 

v období vegetačného pokoja a mimo hniezdneho obdobia vtákov. 

4.K umiestňovaniu a druhovému zloženiu drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách 

a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami je 

možné pristúpiť až na základe súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny 

 

§ 8 

Zodpovednosť 
 

1 Za znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva a zelene v obci zodpovedá osoba, 

ktorá takéto znečistenie alebo poškodenie svojim konaním alebo opomenutím spôsobila. 

 

2. Ak osoba koná v mene právnickej osoby (najmä zamestnávateľa), zodpovedá za znečistenie 

táto právnická osoba. 

 



3. Za súlad stavu vlastných nehnuteľností s týmto VZN zodpovedá vlastník, prípadne správca 

alebo nájomca, ak sú obci tieto osoby známe. Vlastník pozemku sa nemôže zbaviť 

zodpovednosti voči obci, a zodpovedá za to, že osoby, ktorým umožnil užívať svoje 

nehnuteľnosti, dodržiavajú toto VZN. 

 

4. Zodpovedná osoba je povinná bezodkladne škodu vzniknutú na verejnom priestranstve, 

zariadení verejného priestranstva alebo verejnej zeleni odstrániť, a to najmä uvedením do 

pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak takýto postup nie je možný, alebo ak k nemu 

zodpovedná osoba nepristúpi napriek písomnej výzve obce, môže obec požadovať náhradu 

škody v peniazoch 

§ 9 

Kontrola a sankcie 

 
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci obecného 

zastupiteľstva , hlavný kontrolór obce, poverený zamestnanec obce. 

2. Porušenie tohto VZN je priestupkom proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu 

od 33,- € - do 100,- Eur. 

3. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou je 

správnym deliktom, za ktorý je možné uložiť pokutu do 6 638,- eur. 

4. Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho 

konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností. 

5. Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané exekučným konaním. 

6. Pokuty sú príjmom obce Habura 

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

verejnej zelene na území obce Habura nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bude zverejnené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní a na 

webovom sídle obce. 

 

 

 

 

V Habure, dňa 20.12.2018 

 

 

 

 

         Mgr. Michal Prejsa 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 4/2018 

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Habura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Habura dňa: 30.11.2018, zvesené dňa: 19.12.2018 

VZN schválené dňa: 20.12.2018 

VZN vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce: 20.12.2018 

VZN nadobudne účinnosť dňa: 01.01.2019 

 



Obec Habura v súlade s § 6 a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva nasledujúce všeobecne 

záväzné nariadenie 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Habura (ďalej „obec“). 

2. Na území obce Habura (ďalej len „obec“) je každý povinný zdržať sa činností, ktoré 

narúšajú verejnú čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života 

obyvateľov obce v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a 

všeobecne uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia. 

 

§ 2 

Znečisťovanie verejného priestranstva 

 

Na území obce Habura sa zakazuje: 

a)odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek: papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky 

jedál, cestovné lístky, ohorky cigariet, popola a iné nepotrebné veci, odpadky,  

b) znečisťovať verejné priestranstvá čímkoľvek, napr. pľuvaním, žuvačkami, fekáliami, 

splaškovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami a iným 

podobným spôsobom, 

c) vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývali okná alebo podlahy, 

d) umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou 

nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek 

vozidiel, výmeny kolesa a odstránenia drobnej funkčnej závady ako výmena sviečky, 

žiarovky a pod. 

e) poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty, 

zariadenia, lavice, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk,  

f) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad na verejných 

priestranstvách, 

g) z balkónov, loggií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať alebo 

prášiť deky, šatstvo, koberce, vyhadzovať rôzne predmety, 

h) odstavovať vraky vozidiel bez evidenčného čísla na verejných priestranstvách, 

i) znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov alebo vysypaním mimo nich, 

j) skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri kontajneroch, na 

miestnych komunikáciách a chodníkoch bez povolenia vydaného obcou, 

k) umiestňovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je to povolené obcou, 

l) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov pachmi, 

prachom, dymom, hlukom a vibráciami, 



m) znehodnocovať' fasády objektov striekaním farieb, maľovaním, rytím, rezaním alebo iným 

spôsobom, 

 

§ 3 

Detské ihriská a športoviská 

 

Na detských ihriskách a športoviskách sa zakazuje: 

a)požívanie alkoholu, iných omamných látok a fajčenie, 

b) poškodzovanie zariadenia a jeho používanie v rozpore s účelom, na ktoré je určené, vrátane 

lezenia na ploty, bránky, 

c) odstraňovanie zariadenia z priestorov ihriska (futbalové bránky vrátane sietí, oceľové tyče 

pre tenisovú sieť), 

d) vjazd motorovými vozidlami alebo bicyklami, 

e) používanie lavičiek na iné účely ako sedenie, g) vnášanie odpadkov alebo väčších 

predmetov, nesúvisiacich s účelom daného zariadenia 

 

§ 4 

Lepenie plagátov 

 

Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnených na nich (stĺpy 

verejného osvetlenia, autobusové zastávky, orientačné a informačné zariadenia) vylepovaním 

plagátov, iných propagačných materiálov. 

 

§ 5 

Nočný pokoj 

1.Čas nočného pokoja na území obce je od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa. 

2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú 

pomerom (krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, 

pyrotechnikou a pod.). 

3. Zákaz sa ďalej nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej 

údržby ciest, miestnych komunikácií a verejnej zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, 

živelné pohromy, odstraňovanie havárií a pod.). 

§ 6 

Rušenie pokoja prevádzkou motorových vozidiel 

 

1.Zakazuje sa jazdiť motorovým vozidlom (auto, motocykel, štvorkolka a pod.) zámerne 

takým spôsobom, že motor, pneumatiky, alebo iné súčasti vozidiel vydávajú hlasné, 

nepríjemné a verejnosť obťažujúce zvuky. 

2. Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa netýka riadne organizovaných, oznámených 

a povolených športových alebo iných podujatí.  



§ 7 

Prevádzka vozidiel 

a) Státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách 

1.Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci je 

povolené, ak to nevylučujú ustanovenia zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov alebo iné ustanovenia tohto nariadenia. 

2. Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách , ktoré nie sú na tento účel 

určené, je státie a odstavenie všetkých druhov vozidiel zakázané. 

3. Motorové vozidlá v obci parkujú na parkovacích miestach na vlastnom alebo prenajatom 

pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie osobitného predpisu. 

4.Vodič nesmie zastaviť a stáť, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo 

boli prekážkou pre plynulý pohyb chodcov, okrem prípadov zastavenia a státia, ktoré 

nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov. 

5. Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade rovnobežne s okrajom 

cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo aj vľavo. Pri státí, musí 

zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri 

zastavení, musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m. Pri státí vodič 

vozidla nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov. 

6. Vodič nesmie obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby, najmä 

nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo 

zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode. 

 

b) Staré a dočasne vyradené vozidlá na verejnom priestranstve 

1.Vozidlo vyradené z evidencie je povinný jeho držiteľ na vlastné náklady odstrániť z cesty 

alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak ho 

neodstráni, vykoná odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla. 

2. Správca cesty môže odstrániť vozidlo ponechané na ceste, vrátane chodníka, na náklady 

jeho prevádzkovateľa, ak je : 

a) ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané, 

b) bez tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez 

čitateľného vyznačenia mena, priezviska, trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na 

pravej strane vozidla s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku v cestnej 

premávke. 

3. Postup správcu komunikácie pri odstraňovaní vozidla: 

a) písomné upozornenie, 

b) uloženie pokuty, 

c) v prípade neodstránenia vozidla majiteľom, bude vozidlo odtiahnuté odťahovou službou na 

náklady majiteľa. 

4. Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a obec s ním 

naloží podľa ustanovení zákona č. 223/2001 Z .z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

5. Obec Habura je vlastníkom miestnych komunikácií v zmysle § 3d ods. 3 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. 

 

c) Užívanie verejného priestranstva 

Na verejnom priestranstve nie je dovolené umiestňovať prenosné garáže a prístrešky a 

ohradzovať časti verejného priestranstva alebo parkovacích miest. 



d) Podmienky prevádzky vozidiel 

1. Okrem zákazov podľa platných právnych predpisov o technickom stave vozidla je na 

miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách zakázané : 

a) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich, jazdiť 

vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom znečisťujú 

vozovky, 

b) státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, 

odvoz komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo 

vlastníctve fyzických a právnických osôb, 

c) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním, alebo 

odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom, 

d) vykonať údržbu a opravu motorových vozidiel, výmenu olejov a doplňovania pohonných 

hmôt. 

2. Ak dôjde k znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva, kvôli poruche 

na technickom stave vozidla alebo na náklade, vodič je povinný vzniknuté znečistenie 

bezodkladne odstrániť. 

 

e) Výnimky 

1. Dočasnú výnimku z tohto nariadenia môže vo výnimočných prípadoch udeliť obec po  

chválení obecným zastupiteľstvom. 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá : 

a) Hasičského a záchranného zboru, 

b) Rýchlej lekárskej pohotovostnej služby, 

c) Policajného zboru SR, 

d) Integrovaného záchranného systému, počas výkonu služby. 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré vykonávajú údržbu a opravy pozemných 

komunikácií, inžinierskych sietí a objektov 

 

§ 8 

Používanie pyrotechnických výrobkov 

1. Na území obce nie je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F3 a F4, okrem 

spoločenských podujatí organizovaných obcou Habura alebo obci vopred oznámených, za 

prítomnosti odborne spôsobilej osoby. 

2. Používanie pyrotechnických výrobkov ostatných kategórií sa obmedzuje na čas do 22:00 

hod. okrem použitia pyrotechnických výrobkov v období od 31. decembra príslušného 

kalendárneho roky do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

§ 9 

Kontrolná činnosť 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce, poslanci obecného 

zastupiteľstva, poverený zamestnanec obce. 

 

  



§ 10 

Sankcie 

1. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je možné s poukazom na § 46 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších uložiť pokutu vo výške 33,-€. 

2. Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané exekučným konaním. 

3. Pokuty za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sú príjmom Obce Habura. 

 

§ 11 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Habura nadobúda účinnosť 

dňom 01.01.2019. 

 Všeobecne záväzné nariadenie bude zverejnené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní a na 

webovom sídle obce. 

 

V Habure dňa 20.12.2018 

 

         Mgr. Michal Prejsa 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 5/2018 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Habura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Habura dňa: 30.11.2018, zvesené dňa: 19.12.2018 

VZN schválené dňa: 20.12.2018 

VZN vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce: 20.12.2018 

VZN nadobudne účinnosť dňa: 01.01.2019 

 

 

 

Obec Habura v súlade s § 6 a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva nasledujúce všeobecne 

záväzné nariadenie: 



§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Habura (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce, povinnosti prevádzkovateľov 

obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v 

prevádzkarňach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto VZN. 

2. Toto VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré 

prevádzkujú na území obce prevádzkarne obchodu a služieb. 

3. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec vychádza z 

maximálne pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky 

podnikateľov. 

 

§ 2 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb sa určuje nasledovne: 

a) maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovaru v časovom rozmedzí najskôr od 06.00 hod. 

a najneskôr do 22.00 hod. 

b) poskytovanie služieb v časovom rozmedzí najskôr od 06.00 hod. a najneskôr do 22.00 hod. 

c) poskytovanie pohostinských služieb v časovom rozmedzí najskôr od 06.00 hod. a najneskôr 

do 22.00 hod.; ak prevádzkovateľ zabezpečí, že nedochádza k rušeniu nočného pokoja v 

blízkosti prevádzky pohostinských služieb, je možné v piatok a v sobotu predĺžiť otváracie 

hodiny najviac do 24.00 hod. 

d) poskytovanie pohostinských služieb formou sezónneho exteriérového posedenia na 

verejnom priestranstve alebo na súkromnom pozemku najskôr od 8:00 a najneskôr do 22:00 

hod. ak prevádzkovateľ zabezpečí, že nedochádza k rušeniu nočného pokoja je možné v 

piatok a v sobotu predĺžiť otváracie hodiny najviac do 24.00 hod. 

2. Prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 31.12. príslušného 

kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzený. 

3. V prípade konania hudobnej produkcie alebo spoločenského podujatia je prevádzkovateľ 

povinný písomne najneskôr do 7 dní pred konaním podujatia oznámiť prostredníctvom 

podateľne Obecného úradu obce miesto, dátum, čas a formu konania hudobnej produkcie, 

spoločenského podujatia resp. kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za organizáciu podujatia, 

jej adresu a telefónne číslo. To neplatí, ak je organizátorom samotná obec. 

4. V odôvodnených prípadoch je na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa možné na 

jednotlivú akciu povoliť výnimku z vyššie uvedených časov, o udelení ktorej rozhoduje 

starosta obce. 

  



§ 3 

Povinnosti prevádzkovateľa obchodu a služieb 

 
1. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby (prevádzkovatelia) si sami určia 

čas predaja alebo otváracie hodiny svojich prevádzok v súlade s ustanoveniami tohto VZN 

obce a takto určený čas sú povinné dodržiavať. 

2. Čas predaja alebo otváracie hodiny prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný písomne 

oznámiť obci prostredníctvom podateľne Obecného úradu obce, a to najneskôr v deň začatia 

činnosti prevádzkarne. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje: 

a) Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, 

b) Názov a adresu prevádzkarne, 

c) Čas predaja alebo prevádzkový čas s vyznačením prestávok, 

d) Fotokópiu osvedčenia o podnikaní, fotokópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy. 

3. Ak oznámenie času predaja alebo otváracích hodín prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto 

VZN, obec na to prevádzkovateľa písomne upozorní s poučením o možnosti uložiť pokutu. 

4. Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 

nasledovnými údajmi: 

a) Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, 

b) Názov a adresa prevádzkarne, 

c) Meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosti prevádzkarne, 

d) Čas predaja alebo otváracie hodiny pre spotrebiteľov, 

e) Kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie. 

5. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne na dobu viac ako 1 deň je podnikateľ povinný na 

rovnakom mieste ako v ods. 4 označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne. 

6. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ, predajca alebo prevádzkovateľ služieb povinný 

najneskôr 7 dní vopred písomne informovať obec o tom, že sa prevádzka ruší, ku ktorému dňu 

,a kde môžu spotrebitelia uplatniť svoje nároky. 

 

§ 4 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva starosta obce, poslanci obecného 

zastupiteľstva a poverený zamestnanec obce. 

2. Porušenie tohto VZN je priestupkom proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu 

do 33,- eur. 

3. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou je 

správnym deliktom, za ktorý je možné uložiť pokutu do 6 638,- eur. 

4. Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho 

konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností 

5. Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané exekučným konaním. 

6. Pokuty sú príjmom Obce Habura. 

 



§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Habura nadobúda účinnosť dňom 23.8.2019. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bude zverejnené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní a na 

webovom sídle obce. 

 

V Habure, dňa 20.12.2018 

 

         Mgr. Michal Prejsa 

            starosta obce 

 

 


