
Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Klčov dňa 2.3.2022  

Schválené OZ dňa: 17.3.2022 

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Klčov dňa:  18.3.2022 

VZN č. 3/2022 nadobudne účinnosť dňa: 4.4.2022 

 

Obec Klčov (ďalej len „obec“) podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení) vydáva toto 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie obce Klčov č. 3/2022 o utváraní ekonomických a iných 

podmienok kvality života obyvateľov obce Klčov 

 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Klčov č. 3/2022 o utváraní ekonomických a 

iných podmienok kvality života obyvateľov obce Klčov (ďalej len „VZN“) upravuje 

podrobnosti o usmerňovaní ekonomickej činnosti v obci, ktorej cieľom je najmä 

neustále zvyšovanie úrovne kvality života obyvateľov obce, a to prostredníctvom 

podpory miestnej ekonomiky. 

 

2. Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o obecnom zriadení obec usmerňuje ekonomickú 

činnosť na svojom území. Zároveň podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona o obecnom 

zriadení je obec povinná utvárať zdravé podmienky na plnohodnotný spôsob života 

obyvateľov obce a utvárať pre nich podmienky na zabezpečovanie zdravotnej 

starostlivosti, vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, 

telesnú kultúru a šport (ďalej len „podmienky kvality života obyvateľov obce“). 

 

3. Obec v záujme zvyšovania úrovne kvality života obyvateľov obce podľa odseku 1 sa 

zaväzuje plniť tieto podmienky kvality života obyvateľov obce:  

a)     pri prvom prihlásení sa občana na trvalý pobyt na území obce mu obce poskytne 

jednorazovo obecné nákupné poukážky v hodnote 50 €; ak ide o občana mladšieho 

ako 18 rokov obec poskytne jednorazovo obecné nákupné poukážky v hodnote 25 €; 

ak ide o občana mladšieho ako 18 rokov alebo občana, ktorý je pozbavený 

spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je 

obmedzená, obec tieto nákupné poukážky poskytne jeho zákonnému zástupcovi alebo 

opatrovníkovi,  

b)     v súvislosti s prvým prihlásením sa občana na trvalý pobyt na území obce mu 

obec poskytne bezplatnú pomoc a poradenstvo pri úkonoch s tým spojených, vrátane 

úkonov, ktoré v dôsledku zmeny trvalého pobytu je občan povinný vykonať v zmysle 

osobitných predpisov (ďalej len „bezplatná administratívna pomoc“); ak ide o občana 

mladšieho ako 18 rokov alebo občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne 

úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, obec bezplatnú 

administratívnu pomoc poskytne jeho zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi,  

 



 

Článok 2 

Obecné nákupné poukážky 

 

 

1. Obecnými nákupnými poukážkami podľa článku 1 odsek 3 (ďalej „obecné nákupné      

 poukážky“) sú nákupné poukážky, ktoré sú označené erbom a názvom obce.  

2. Obecné nákupné poukážky sa v zmysle článku 1 odsek 3 poskytnú bezplatne, a to na  

základe písomnej výzvy obce na ich osobné prevzatie oprávnenou osobou uvedenou v 

článku 1 odsek 3 (ďalej len „oprávnená osoba“);  

3. Písomná výzva obce podľa odseku 2 (ďalej len „výzva“) sa oprávnenej osobe zasiela  

bez zbytočného odkladu po vzniku nároku na obecné nákupné poukážky v zmysle článku 

1 odsek 3. Výzva sa podľa prvej vety zasiela na adresu, ktorou je trvalý pobyt oprávnenej 

osoby na území obce; to neplatí v prípade oprávnenej osoby, ktorou je opatrovník; ak ide 

o opatrovníka, výzva sa zasiela na adresu, ktorá je v súvislosti s ním obci naposledy 

známa. Ak oprávnená osoba v čase zasielania výzvy podľa prvej vety: 

a) nemá trvalý pobyt na území obce, stráca nárok na obecné nákupné poukážky v    

zmysle článku 1 odsek 3; to neplatí v prípade oprávnenej osoby, ktorou je 

opatrovník,  

b) má voči obci záväzky po lehote splatnosti, stráca nárok na obecné nákupné  

poukážky v zmysle článku 1 odsek 3.  

Podmienenou súčasťou osobného prevzatia obecných nákupných poukážok v zmysle prvej vety 

je písomné vyjadrenie záväzku oprávnenej osoby s neuskutočnením zmeny trvalého pobytu 

podľa odseku 9, čo oprávnená osoba potvrdzuje vlastnoručným podpisom; oprávnená osoba, 

ktorou je opatrovník, potvrdzuje vlastnoručným podpisom prevzatie obecnej nákupnej 

poukážky uvedenej v článku 1 odsek 3 písm. g) bez akýchkoľvek podmienok. 

 

4. Obecné nákupné poukážky sú použiteľné v čase od ich poskytnutia podľa odseku 3 do  

konca kalendárneho roka, v ktorom uplynú štyri roky od ich poskytnutia podľa odseku 3.  

 

 

    5. Obecné nákupné poukážky je možné použiť na:  

        a) nákup výrobkov v Medovom dome 

        b) zaplatenie daní, poplatkov a iných úhrad vyberaných obcou 

 

    6.  Obecné nákupné poukážky, ktoré sa podľa článku 1 odsek 3 poskytnú jednorazovo v  

hodnote 50 €, pozostávajú z 5 obecných nákupných poukážok s nominálnou hodnotou 

10€ a  obecné nákupné poukážky, ktoré sa podľa článku 1 odsek 3 poskytnú jednorazovo 

v hodnote 25 €, pozostávajú z 2 obecných nákupných poukážok s nominálnou hodnotou 

10 € a jednej obecnej nákupnej poukážky s nominálnou hodnotou 5 €.  

 

    7. Pri použití obecných nákupných poukážok podľa odseku 5 je vydávanie peňažnej 

        hotovosti neprípustné. Obecné nákupné poukážky nemožno použiť na nákup 

        alkoholických a tabakových výrobkov. 

 

     8. Oprávnená osoba je pri prevzatí obecných nákupných poukážok v zmysle odseku 3    

         povinná spôsobom uvedeným v odseku 3 sa zaviazať na neuskutočnenie zmeny svojho  

         trvalého pobytu a trvalého pobytu na území obce u osôb, ktorých je zákonným  

         zástupcom, a to počas piatich rokov od poskytnutia obecných nákupných poukážok  

        podľa odseku 3, inak stráca nárok na obecné nákupné poukážky v zmysle článku 1 odsek     



    9. Ustanovenie prvej vety platí pre oprávnenú osobu, ktorou je opatrovník, len vo vzťahu  

        k osobám, ktorých je opatrovníkom. 

 

   10. Ak oprávnená osoba poruší svoj záväzok podľa odseku 8, je povinná v alikvotnej výške   

         obci v peniazoch nahradiť obecné nákupné poukážky, ktoré prevzala v zmysle odseku 3,  

          na čo ju obec písomne vyzve spôsobom obdobne podľa odseku 3. 

 

    11. Ak obec preukázateľne zistí, že oprávnená osoba s obecnými nákupnými poukážkami,   

          ktoré prevzala v zmysle odseku 3, nakladá v rozpore s dobrými mravmi, je oprávnená  

          od nej požadovať v peniazoch ich náhradu v plnej výške, a to na základe písomnej  

          výzvy obce a urobenej obdobne podľa odseku 3. Skutočnosť podľa prvej vety  

          oprávnená osoba berie na vedomie pri prevzatí obecných nákupných poukážok v  

          zmysle odseku 3, čo jednako potvrdzuje vlastnoručným podpisom, ktorý je súčasťou  

          prevzatia obecných nákupných poukážok podľa odseku 3.  

 

     12. Na účely platenia daní a poplatkov v zmysle odseku 5 písm. b) sa obecné nákupné  

           poukážky považujú za peňažnú hotovosť pri platbách do 300 € podľa osobitných  

           predpisov.  

 

      13. Ak obec preukázateľne zistí, že oprávnená osoba konala s úmyslom získať obecné  

            nákupné poukážky v rozpore s dobrými mravmi, stráca nárok na obecné nákupné  

            poukážky v zmysle článku 1 odsek 3; v prípade, že medzitým došlo k ich prevzatiu v  

            zmysle odseku 3, obec je oprávnená od nej požadovať v peniazoch ich náhradu v plnej  

            výške, a to na základe písomnej výzvy obce urobenej obdobne podľa odseku 3.  

            Skutočnosť podľa prvej vety oprávnená osoba berie na vedomie pri prevzatí obecných  

            nákupných poukážok v zmysle odseku 3, čo jednako potvrdzuje vlastnoručným  

            podpisom, ktorý je súčasťou prevzatia obecných nákupných poukážok podľa odseku 3. 

 

 

       14. Nárok na obecné nákupné poukážky a poskytnutie bezplatnej administratívnej pomoci  

             v zmysle článku 1 odsek 3 nevzniká občanovi, ktorého prihlásením sa na trvalý pobyt  

             na území obce dôjde k prekročeniu normy obytnej plochy na jedného užívateľa  

             užívanej nehnuteľnosti (ďalej len „norma“); to platí aj v prípade vzniku trvalého  

             pobytu na území obce, ktorého právnym dôvodom je narodenie dieťaťa. Pri výpočte  

             normy vychádza obec z osobitného predpisu. Užívanou nehnuteľnosťou podľa prvej  

             vety sa rozumie miesto trvalého pobytu občana uvedeného v prvej vete. Ustanovenie  

             prvej vety platí aj pre zákonného zástupcu alebo opatrovníka občana uvedeného v  

             prvej vete; rovnako sa to vzťahuje aj na matku dieťaťa uvedeného v prvej vete.  

 

      15. Toto VZN sa nevzťahuje na prípady trvalého pobytu, ktorým je v zmysle osobitného  

            predpisu adresa Obecného úradu Klčov.  

 

      16. Na účely tohto VZN sa občanom rozumie občan Slovenskej republiky alebo cudzinec,  

            ktorý spĺňa v zmysle osobitného predpisu podmienky na získanie trvalého pobytu na  

             území obce. 

 

 

 

 

 



 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v 

Klčove dňa 17.3.2022. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 4.4.2022. 

 

 

 

 

 

 
_____________________ 

                                                                                               v.r.  Ing. Etela Dzurillová 

                                                                                                   starostka obce Klčov  

                           

 

 

 

 

 
 


