
 
                         Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hvozdnica na rok 2015 

 
Obec Hvozdnica v súlade s ustanovením  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami   zákona č.582/2004 Z.z .zákon č.538/2007 
Z.z v znení neskorších predpisov  o miestnych daniach a  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
     
                                                          vydáva 

                                                          
          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  Hvozdnica na rok 2015 
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva,  
daň za nevýherné hracie prístroje, poplatok za komunálne odpady okrem 
elektroodpadov a drobné stavebné odpady, o verejnej kanalizácii  a zneškodňovaní 
odpadových vôd na území obce Hvozdnica, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania 
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hvozdnica, 
o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzok služieb na 
území obce Hvozdnica,  určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a CVČ so sídlom na území obce Hvozdnica, ostatné poplatky.  
 
Na rok 2015 vyberá  tieto druhy miestnych daní: 
Daňové príjmy 
Dane za špecifické služby 
1/ daň z nehnuteľnosti 
2/ daň za psa 
3/daň za užívanie verejného priestranstva  
4/ poplatok za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobný stavebný odpad. 
5/ daň za nevýherné hracie prístroje 
Nedaňové príjmy 
Príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov 
Administratívne poplatky 
l/ ostatné poplatky 
2/ správne poplatky- trvalý pobyt v obci- 5 eur 
3/ pokuty, penále a iné sankcie 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 
Za predaj výrobkov, tovarov služieb 
Miestny rozhlas- 3 eurá, vodné, stočné, elektrina, plyn, teplo –bytový dom   
Cintorínsky poplatok- úmrtie občana- 6.64 eur, rezervácia hrobu na 10 rokov- 13.28 
eur.ostatné príjmy. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hvozdnica bolo prerokované a schválené Obecným 
zastupiteľstvom vo Hvozdnici  dňa: 12.12.. 2014 č. uznesenia č.10/2014. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2015 
Zrušovacie ustanovenie: ruší sa týmto VZN na rok 2014 
V Hvozdnica , dňa 12.12. 2014   
 
Vyvesené: 15.12. 2014 
Zvesené:   31.12. 2014   Ing. Martin Šimún 
      starosta obce 



 
                             
            
            
         
                                                                                     
 
 
                                                                                            
 
  
 
 
   


