
   Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 659/2007 Z.z. 
o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

s c h v a ľ u j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol č. 6/2008, 
Ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

V súvislosti so zavedením meny euro 
 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol č. 3/2003 o výške úhrad za služby poskytované 
v rámci opatrovateľskej služby sa mení a dopĺňa takto :  
Článok 3 bod 4: 
Denné sadzby úhrad: 
     a./ za nevyhnutné životné úkony  
         1. bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, 
             pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri 
             presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použi- 
            tí  WC ..........................................................      0,16€/deň 
        2. kúpanie vrátane umytia vlasov ....................      0 €/deň 
       3. donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého 
           jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití            0,23€//deň 
       4. starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené 
          rodinné prostredie .........................................    0,82€/deň  
      5. dohľad ..........................................................     0,33€//hod.  
b./ za nevyhnutné práce v domácnosti 
      1. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, 
          donáška  vody, kúrenie vo vykurovacích telesách 
          a ich čistenie ..................................................      0,23 €/deň   
      2. nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace 
          s prevádzkou domácnosti ...............................    0,39€/deň 
      3. práce spojené s udržiavaním domácnosti ......    1,32 €/deň   
     4.  príprava a varenie raňajok, obeda,  prípadne   
         olovrantu alebo večere ....................................   0,49€/deň 
     5. pranie osobnej bielizne,  žehlenie osobnej 
        a ostatnej bielizne .............................................    0,16 €/kg 
c./ za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím 
    I. sprievodom  
                 1. na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných         
                    záležitostí , do školy, zo školy, do zamestnania a   
                   zo zamestnania ...........................................  0€/deň 
                2. na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia 
                   a na iné verejné podujatia ..........................  0,16€/deň 
   II. tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby  
       1. pri lekárskom vyšetrení .........................................0€/deň                  
       2. pri vybavovaní úradných záležitostí ..................... 0€/deň 
 III. predčítaním pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí. 
 



Článok 2 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol č. 2/2006 prevádzkový poriadok pohrebiska sa 
mení a dopĺňa takto: 
Pohrebisko Rímsko-katolíckej cirkvi  v časti Dolný Vinodol 

1. V článku 14 ods. 1 sa slová „ 100,- Sk  na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „3,31 €  
na dobu 10 rokov“. 

                                                   „ 200,- Sk na dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „6,63 €  
na dobu 10 rokov“. 
2. V článku 14 ods. 2 sa slová „ 250,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „8,29 € 

na dobu 10 rokov“. 
3. V článku 14 ods. 3 sa slová  „ 100,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „3,31 € 

na dobu 10 rokov“. 
4. V článku  14 ods. 4 sa slová „ 50,- Sk “ nahrádzajú slovami „1,65 €“ 
5. V článku 14 ods. 5 sa slová „ 500,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami     

„16,59 €“. 
6. V článku 14 ods. 6 sa slová  „ 45,- Sk “ nahrádzajú slovami „1,49 €“ 
                                                   „ 21- Sk “ nahrádzajú slovami „0,69 € “ 
                                                    „ 60,-Sk“ nahrádzajú slovami „1,99“. 
 

Pohrebisko Rímsko-katolíckej cirkvi  v časti Horný Vinodol 
1. V článku 14 ods. 1 sa slová „ 100,- Sk  na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „3,31 €  
na dobu 10 rokov“. 
                                                   „ 200,- Sk na dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „6,63 €  
na dobu 10 rokov“. 
2. V článku 14 ods. 2 sa slová „ 250,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „8,29 € 

na dobu 10 rokov“. 
3. V článku 14 ods. 3 sa slová  „ 100,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „3,31 € 

na dobu 10 rokov“. 
4. V článku  14 ods. 4 sa slová „ 50,- Sk “ nahrádzajú slovami „1,65 €“ 
5. V článku 14 ods. 5 sa slová „ 500,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami     

„16,59 €“. 
6. V článku 14 ods. 6 sa slová  „ 45,- Sk “ nahrádzajú slovami „1,49 €“ 
                                                   „ 21- Sk “ nahrádzajú slovami „0,69 € “ 
                                                    „ 60,-Sk“ nahrádzajú slovami „1,99“. 
 

Pohrebisko Reformovanej kresťanskej cirkvi  v časti Dolný Vinodol 
1. V článku 14 ods. 1 sa slová „ 100,- Sk  na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „3,31 €  

na dobu 10 rokov“. 
                                                   „ 200,- Sk na dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „6,63 €  
na dobu 10 rokov“. 
2. V článku 14 ods. 2 sa slová „ 250,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „8,29 € 

na dobu 10 rokov“. 
3. V článku 14 ods. 3 sa slová  „ 100,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami „3,31 € 

na dobu 10 rokov“. 
4. V článku  14 ods. 4 sa slová „ 50,- Sk “ nahrádzajú slovami „1,65 €“ 
5. V článku 14 ods. 5 sa slová „ 500,- Sk na  dobu 10 rokov“ nahrádzajú slovami     

„16,59 €“. 
6. V článku 14 ods. 6 sa slová  „ 45,- Sk “ nahrádzajú slovami „1,49 €“ 
                                                   „ 21- Sk “ nahrádzajú slovami „0,69 € “ 
                                                    „ 60,-Sk“ nahrádzajú slovami „1,99“. 



Článok 4 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol č. 1/2007 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhovom mieste v obci Vinodol sa mení a dopĺňa takto: 
1. § 2 bod 7 sa slová „ 50,- Sk “ nahrádzajú slovami „1,65 €“. 
  
          

Článok 5 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008  o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vinodol sa mení a dopĺňa 
takto: 
1. V časti 5, § 12 ods. 1 sa slová „1.000,-Sk “ nahrádzajú slovami „33,19 €“. 
2. V časti 5, §12 ods. 1 sa slová „ 2.000,- Sk “ nahrádzajú slovami „66,38 €“. 

 
 

Článok 6 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol č. 2/2008 o podmienkach držania psov  sa mení 
a dopĺňa takto: 

1. V článku 3, ods.6 sa slová  „ 100,- Sk “ nahrádzajú slovami „3,31 €“ 
2. V článku 6 ods. 2  sa slová „ 50,- Sk “ nahrádzajú slovami „1,65 €“ 
3. V článku 7 ods. 3 a sa slová „ 100,- Sk “ nahrádzajú slovami „3,31 €“ 
4. V článku 7 ods. 3 b sa slová „ 200,- Sk “ nahrádzajú slovami „6,63 €“ 

 
 

 
 

Článok 7 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol č. 3/2008 o poplatkoch v školstve sa mení 
a dopĺňa   takto: 

1. § 3 sa slová „ 151,- Sk “ nahrádzajú slovami „5,01 €“ 
2. § 5 bod  a 

 
 
 Desiata Obed Olovrant Spolu  Úhrada 

  v eur. 
Materská  

    škola        

Deti 
Dospelí 

 
 

0,23 
- 

 
 

0,56 
0,99 

 
 

0,20 
- 

 
 

0,99 
0,99 

 
 

0,99 
0,99 

Základná 

    škola 

Žiaci 1.-4. 
Žiaci 5.-9. 
Dospelí 

 
 

- 
- 
- 

 
 

0,82 
0,89 
0,99 

 
 

- 
- 
- 

 
 

0,82 
0,89 
0,99 

 
 

0,82 
0,89 
0,99 

 
 

 

 



Článok 8 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 o postupe verejného obstarávateľa – Obec Vinodol  
sa mení  dopĺňa takto: 

§ 3 
Finančné limity pri zadávaní zákaziek 

3.1. Nadlimitná zákazka = hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako: 

- 7 833,76 €  pre tovary a služby 
- 196 607,58 €  pre stavebné práce 

3.2. Podlimitná zákazka = hodnota zákazky je nižšia ako v nadlimitnej a súčasne rovnaká   
alebo vyššia ako: 

- 66 387,83  €  pre tovar a služby 
- 398 327,02  €  pre stavebné práce 

3.3. Podprahová zákazka = hodnota zákazky je nižšia ako podlimitná a súčasne rovnaká alebo 
vyššia ako: 

- 33 193,91  €  pre tovar a služby 
- 132 775,67  pre € stavebné práce 

 

3.4. Zákazka s nízkou hodnotou = hodnota zákazky je nižšia ako podprahová v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako 
jeden kalendárny rok: 

 

-  pre tovar a služby do 33 193,91 € 
-  pre stavebné práce do 132 775,67 € 

§ 5 

Postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami 

5.1. Zákazka s nízkou cenou je taká zákazka, ktorej hodnota je: 

- nižšia ako 33 193,91 € pre tovary a služby 
- nižšia ako 132 775,67 pre stavebné práce 

5.5.1. Ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období nižšia alebo rovná 

- pri tovaroch a službách 1 659,69 €  a 
- pri stavebných prácach 3 319,39  € 



starosta obce v kompetencii ktorého je zadanie zákazky, vyberie dodávateľa na základe 
vlastného prieskumu a výberu. O výbere uchádzača spíše s p r á v u ktorú podpíše a predloží 
na vedomie  OZ. Správa a kópia objednávky sú súčasťou dokumentácie o zadaní zákazky.  
Pri tomto postupe sa doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky vyžiada od 
úspešného uchádzača len pri zadávaní zákazky na stavebné práce v hodnote nad  331,93 € 

Ak hodnota predmetu zákazky pre tovary a služby je nižšia alebo rovná  331,93 € obstaranie 
predmetu zákazky je možné hotovostným stykom. Evidenciu obstarávania za hotovosť 
eviduje ekonomická referentka obce. Obstarávanie za hotovosť nie je možné pre predmety 
obstarávania, ak na predmet obstarávania bola uzavretá zmluva s dodávateľom. 

5.5.2. Ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období 

- pri tovaroch a službách nad 1 659,69 €  do 8 298,47 € vrátane 
- pri stavebných prácach nad 3 319,39  € do 33 193,91 € vrátane 
 

5.5.3. Ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období 

- pri tovaroch a službách nad 8 298,47  € do 33 193,91  € vrátane 
- pri stavebných prácach nad 33 193,91 €  do 132 775,67  € vrátane 

5.5.4 Pri vyhodnocovaní ponúk pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

- nad 1 659,69 € tovary a služby do 33 193,91  € 
- nad 3 319,39 € stavebné práce do 132 775,67 € 

 

Článok 9 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vinodol č. 6/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro bolo schválené Obecným 
zastupiteľstvom vo Vinodole dňa 12.12.2008 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009. 

 

 

 

 

                                                                                            
                                                                                                    Stanislav Melišek 

                                                                                                          starosta obce 

Vo Vinodole dňa 15.12.2008 
 


