KRASŇANČAN
MIMORIADNE ČÍSLO 1/2004 (január)
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Krásna
Košice - mestská časť Krásna leží 191 metrov nad morom. V minulosti to boli samostané dediny Opátske a Széplakapáti, ktoré sa v roku
1945 spojili a tak vznikla obec Krásna nad Hornádom. V roku 1976 sa stala súčasťou mesta Košice, a tak je teraz jednou z 22 mestských
častí. Počas tureckej okupácie a stavovských nepokojov bola obec spustošená. V roku 1715 mala štyri a v roku 1720 len tri poddanské rodiny.
V stredoveku bola známa vinohradníctvom. Pridelenie erbu heraldickou komisiou v roku 1997, prvá písomná zmienka o Krásnej je z roku 1143.

ZO SPOMIENOK NAJSTARŠEJ BABIČKY V KRÁSNEJ
Narodila sa v roku 1903 a 6. 1. 2004 oslávila v zdraví krásnych
101 rokov. Už 18 rokov žije v Krásnej, býva spolu s najmladšou
dcérou. No ešte predtým, ako prišla bývať do Krásnej, jej domovom bola obec Parchovany v okrese Trebišov.
A aj napriek svojmu vysokému veku sa vyznačuje skvelou pamäťou. Na svoju mladosť si spomína veľmi živo. „Keď som bola
mladá, tak mi bolo dobre, viac som toho urobila, varila som i chodila na pole v čase, keď vypukla vojna. Veľa som sa neučila,
pretože som chodila po službách u Maďarov alebo Nemcov.“
A dostáva sa do obdobia, keď mala 18 rokov. Vtedy slúžila u pánov
veľkomožných, kde robila kuchárku a starala sa o domácnosť.
„Rada som si zašla do kostola, no nemala som veľa času, lebo
u veľkomožných bolo vždy veľa hostí i roboty. Ale vždy, keď som
začala veľkomožnej spievať obľúbenú pieseň MÁRIA OCHRANA
,tá sa jej tak zapáčila, že večer sme sa do toho kostola vybrali
spolu.“ Takisto rada chodila na zábavy, počúvala hudbu a hádam
najradšej spievala, čo jej ostalo až dodnes.
Pri návšteve p. starostu ho babička Mlátičeková úsmevne privítala vetou: „Škoda, že ste neprišli, keď som mala 17 rokov“, pretože ona by išla za takého pekného. „Veď aj ja som bola pekná
za mlada“, s úsmevom dodáva babička Mlátičeková.
Vydala sa ako 23 ročná a mala 13 detí, aj keď si spomína, že
v čase vojny a hladu nebolo ľahké vychovať toľko detí, preto jej nie-

ktoré zomreli. No je vďačná
Bohu za tie, ktoré jej ostali
a teší sa z nich dodnes, ako aj
z 24 vnúčat, 57 pravnúčat a 4
prapravnúčat.
Babička za svoj vysoký vek
vďačí tomu, že sa dobre
stravovala, pracovala na
záhradke, ako aj skutočnosti,
že to má v rodine. „Veď už jej
dedo sa dožil úctyhodného
veku 104 a babka 103 rokov“,
dozvedáme sa od jej dcéry.
Jej všedný deň vypĺňa každodenná modlitba, čítanie
kníh a televízia, aj keď ako sama hovorí, už veľmi zle počuje.
A čo by odkázala dnešnej mládeži: „Ak chcú dlho žiť, majú sa
viac pohybovať, dobre sa stravovať, taktiež nezabúdať na prácu
a hlavne neznervózňovať sa.“ Pani Filoméne Mlátičekovej prajeme
do ďalších rokov života veľa pevného zdravia, optimizmu a lásky.
Veronika Hakeová

VEREJNÉ KLZISKO V KRÁSNEJ
UŽ OTVORENÉ

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA
oznamuje občanom ulíc: Keldišova, Sv. Gorazda, Nová, Pri sídlisku,
Čechovova, Za mostom, Goetheho a Ukrajinská v zmysle § 8, odst. 4,
zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, že má pripravený zámer projektu kanalizácia mestskej časti Košice
- Krásna - II. etapa - lokalita pred mostom

ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE
Projekt je k nahliadnutiu na Miestnom úrade mestskej časti Košice Krásna, Opátska 19 každý pracovný deň od 9.00 hod. do 14.00 hod.
po dobu jedného mesiaca, t. j. od 2. 1. 2004 do 2. 2. 2004.
Občania môžu doručiť svoje písomné stanoviská MŽP do 5 týždňov
od doby, kedy boli o zámere informovaní, najneskôr však do 6 týždňov
od doručenia zámeru na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR,
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1,
starosta
812 35 Bratislava 1.

Miestny úrad mestskej časti Košice – Krásna pripravil pre deti
pod vianočný stromček prekvapenie a zároveň darček vo forme
verejného ľadového klziska. Ľadové klzisko sa podarilo vytvoriť
až počas niekoľkých mrazivých dní a nocí na asfaltovom
školskom ihrisku CZŠ sv. Marka Križina a jeho rozmery sú
30 m x 15 m.
Zároveň touto cestou chcem za pomoc pri jeho realizácii
poďakovať:
• pani riaditeľke CZŠ sv. Marka Križina - Mgr. Jane Sabolovej
– za poskytnutie priestoru a vody na udržovanie ľadovej plochy,
• podnikateľovi Jánovi Škrakovi ml. z Keldišovej ulice č. 9 –
autodoprava – za zabezpečenie prevozu mantinelov a celty,
• podnikateľovi Jozefovi Kmecovi z Keldišovej ulice č. 12 –
kanalizačné a zemné práce za pomoc pri napúšťaní ľadovej
plochy,
• poslancom Františkovi Klikovi, Ľubomírovi Hakeovi,
Petrovi Fedorovi, Jozefovi Hegedúšovi, školníkovi CZŠ
sv. Marka Križina pánovi Jozefovi Matisovi za aktívnu
pomoc pri udržiavaní plochy ľadového klziska a pánovi Mirovi
Matisovi a kolektívu policajtov KR PZ v Košiciach za odbornú
a technickú pomoc pri jeho realizácii.
Korčuľovanie a vstup na ľadovú plochu je len na vlastnú
starosta
zodpovednosť.
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Miestny úrad mestskej časti Košice – Krásna
otvára

KLUB DÔCHODCOV
Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Krásna číslo 260 zo dňa 16. 12. 2003 bol schválený Štatút klubu
dôchodcov a Klubový poriadok dôchodcov v Krásnej. Podľa schválených dokumentov sa členom Klubu dôchodcov môže stať
každý občan, ktorý dosiahol v čase podania prihlášky za člena starobný dôchodkový vek alebo je poberateľom invalidného
dôchodku a má trvalý pobyt v mestskej časti Košice - Krásna.
Výnimku pre prijatie za člena klubu udeľuje v prípade osobitného zreteľa /záruka aktívnej práce žiadateľa o prijatie za člena
klubu a jeho prínos pre Klub dôchodcov/ samospráva klubu a schvaľuje najbližšia členská schôdza. Členstvo v klube vzniká na
základe prihlášky. Evidenciu členov klubu vykonáva samospráva klubu. Člen klubu sa preukazuje členskou legitimáciou.
Miestny úrad mestskej časti Košice – Krásna p o z ý v a dňa 24. februára 2004 v čase o 15.00 hod. všetkých záujemcov
o členstvo v Klube dôchodcov na ustanovujúcu členskú schôdzu. Členská schôdza sa uskutoční na 1. poschodí v Dome služieb
( Barón ), ul. Opátska č. 13 v Košiciach – Krásnej.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba samosprávy klubu a revíznej komisie
3. Návrh programu na rok 2004
4. Diskusia
5. Záver
starosta

KLUBOVÝ PORIADOK
Klubu dôchodcov Mestskej časti Košice - Krásna
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 13, ods. 3, písm. d)
o obecnom zriadení, v súlade so Štatútom klubu dôchodcov
starosta mestskej časti Košice - Krásna vydáva tento klubový
poriadok:
I.
Všeobecné ustanovenia
Klub dôchodcov /ďalej len „klub“/ je účelovým zariadením
Mestskej časti Košice – Krásna a slúži svojím členom ako
kultúrno-spoločenské stredisko, miesto zábavy a relaxu.
II.
Práva členov klubu
Členovia klubu sú oprávnení v prevádzkovej dobe klubu využívať miestnosti klubu a jeho zariadenie na všestranné uspokojovanie svojich záľub. Pre všetkých členov klubu platia rovnaké
práva a povinnosti bez ohľadu na vykonávanú funkciu v samospráve klubu.
III.
Povinnosti členov klubu
Bez ohľadu na svoju príslušnosť k národu, rase, politickú
príslušnosť a náboženské presvedčenie je člen klubu povinný:
- dodržiavať normy spoločenského správania sa a etiky,
V zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. § 18 ods. 3,
písm. b) o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. § 4, ods. 3, písm. o)
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona
č. 401/1990 Zb., prílohy 2 o meste Košice, starosta
Mestskej časti Košice - Krásna vydáva:

Š TAT Ú T
Klubu dôchodcov Mestskej časti Košice - Krásna
I.
Úvodné ustanovenia
1. Štatút klubu dôchodcov (ďalej len „klubu“) v mestskej časti
Košice - Krásna upravuje postavenie a poslanie klubu, vnútornú
štruktúru, deľbu práce, zásady hospodárenia s poskytnutými
finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta
a mestskej časti v klube.

- dodržiavať poriadok a hygienu,
- dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy,
- nepoškodzovať inventár klubu, vrátane kníh, časopisov a audiovizuálnej techniky,
- neodnášať zariadenie klubu,
- preukázať sa legitimáciou člena klubu,
- platiť členský príspevok.
IV.
Zákazy a obmedzenia
Členom klubu sa zakazuje:
- fajčiť v miestnostiach klubu,
- konzumácia alkoholických nápojov, okrem akcií organizovaných samosprávou klubu /ples, jubileá a pod./,
- vynášať inventár klubu a svojvoľne ho premiestňovať,
- hrať hazardné hry,
- uskutočňovať v priestoroch klubu neschválené podujatia samosprávou alebo starostom mestskej časti Košice – Krásna,
- prenajímať klubové priestory na inú činnosť. Povolenie vydáva
starosta mestskej časti Košice – Krásna,
- uskutočňovať v priestoroch klubu politicky zamerané akcie.
V.
Záverečné ustanovenia
Klubový poriadok je záväzný pre všetkých členov a návštevníkov klubu a môže sa meniť na základe uznesenia miestneho
zastupiteľstva. Kontrolu dodržiavania klubového poriadku a Štatútu vykonáva samospráva klubu dôchodcov.
2. Štatút je rámcovým právnym aktom klubu.
3. Klub je účelovým zariadením mestskej časti Košice - Krásna.
Poslaním klubu je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských
záujmov starších občanov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity
občanov. Klub musí mať najmenej 30 členov.
4. Pre činnosť klubu slúžia priestory a zariadenia pridelené Mestskou časťou Košice - Krásna.
II.
Vznik a zánik členstva v klube
Členstvo v klube vzniká na základe prihlášky. Evidenciu členov
klubu vykonáva samospráva klubu. Členom klubu sa môže stať
každý občan, ktorý dosiahol v čase podania prihlášky za člena
starobný dôchodkový vek alebo je poberateľom invalidného
dôchodku a má trvalý pobyt v mestskej časti Košice - Krásna.
Výnimku pre prijatie za člena klubu udeľuje v prípade osobitného
zreteľa /záruka aktívnej práce žiadateľa o prijatie za člena klubu
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a jeho prínos pre klub dôchodcov/ samospráva klubu a schvaľuje najbližšia členská schôdza. Člen klubu sa preukazuje členskou legitimáciou.
K zániku členstva v klube dochádza:
a) dobrovoľným vystúpením z klubu,
b) vylúčením, členská schôdza môže člena klubu vylúčiť z týchto
dôvodov:
- ak svojím konaním nevhodným správaním opakovane hrubo
porušil zásady „Klubového poriadku“,
- prípadne narušil dobré spolunažívanie členov klubu,
- nezaplatil členské príspevky,
- je pasívnym členom,
- odhlásil sa z trvalého pobytu v Mestskej časti Košice - Krásna,
- zomrel.
III.
Práva členov klubu
1. Každý člen klubu bez ohľadu na svoju príslušnosť k národu,
rase, politickú príslušnosť a náboženské presvedčenie má
rovnaké práva a povinnosti.
2. Každý člen klubu má právo využívať všetky výhody vyplývajúce
z členstva v klube, nikto ho nemôže obmedzovať v jeho právach a povinnostiach, pokiaľ o tom nerozhodne členská schôdza klubu.
3. Voliť členov samosprávy klubu a byť zvolený za jej člena.
4. Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom.
5. Členovia klubu sú oprávnení v prevádzkovej dobe využívať
miestnosti klubu, jeho zariadenie, audiovizuálnu techniku, knihy
a časopisy.
6. Zúčastňovať sa na členských schôdzach klubu.
7. Podávať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti na využívanie a činnosť klubu.
IV.
Povinnosti členov klubu
1. Členovia klubu sú povinní platiť členské príspevky vo výške
stanovenej členskou schôdzou klubu.
2. Dodržiavať „Klubový poriadok“.
V.
Hlavné zameranie činnosti klubu
Činnosť klubu sa zameriava najmä na:
- zapájanie jeho členov do aktívnej práce v záujmových krúžkoch
- organizáciu kultúrnych podujatí, prednášok, kultúrnych posedení, návštev, výstav, divadiel, galérií, múzeí, kín, športových
podujatí, premietanie filmov /videofilmov/ a pod. podľa záujmu
členov klubu,
- organizovanie spoločných zájazdov, zdravotných vychádzok do
voľnej prírody, jubilejných osláv, usporiadanie spoločenských
zábav a čajových večierkov podľa potrieb a záujmu členov,
- sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu a reprodukovanej
hudby,
- poskytovani poradenskej služby v oblasti sociálnej, bytovej,
zdravotnej starostlivosti, hygieny a životosprávy,
- spolupráca s inými klubmi dôchodcov na území mesta Košice
podľa vzájomnej dohody, záujmovými združeniami občanov
a organizáciami tretieho sektoru.
VI.
Členská schôdza
Výročnú členskú schôdzu /hodnotiacu/ zvoláva predseda
samosprávy a to tak, aby sa uskutočnila najneskôr do 28. 2. nasledujúceho roka. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať
predseda samosprávy klubu, ak o tom rozhodne výbor, alebo
požiada o to najmenej 1/3 členov klubu písomne. Program členskej schôdze sa oznámi na úradnej tabuli 10 dní pred jej konaním.
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Pôsobnosť členskej schôdze:
- voliť samosprávu klubu, revíznu komisiu,
- voliť predsedu a podpredsedu samosprávy,
- schvaľovať plán činnosti klubu a plán finančného hospodárenia,
- schvaľovať správu o činnosti klubu a finančnom hospodárení
klubu,
- uznášať sa na opatreniach smerujúcich k odstráneniu zistených
nedostatkov a k zlepšeniu činnosti klubu,
- schvaľovať výšku členského príspevku.
Členská schôdza rozhoduje väčšinou hlasov prítomných
členov. O priebehu členskej schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú
podpisuje predseda klubu a ktorú overia svojimi podpismi 2 členovia z prítomných členov klubu.
VII.
Samospráva klubu
Činnosť klubu organizuje 5 členná samospráva, ktorú tvoria:
predseda, podpredseda, hospodár a 2 členovia samosprávy.
Členov samosprávy volia všetci členovia klubu na výročnej členskej schôdzi a to na obdobie 3 rokov. Jednotlivých členov
samosprávy môže členská schôdza v priebehu volebného obdobia odvolať, ak svoju činnosť vykonávajú v rozpore so Štatútom
klubu dôchodcov alebo z dôvodu ich nečinnosti a na miesto nich
zvoliť nových členov.
Predseda klubu:
Na čele samosprávy je predseda, ktorého volí na obdobie
3 rokov členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov.
Vo funkcii predsedu potvrdzuje starosta Mestskej časti Košice Krásna. Zastupuje klub navonok a podpisuje všetky písomnosti
klubu. Počas jeho neprítomnosti vedie klub a členskú schôdzu
podpredseda.
Predseda:
- zvoláva schôdze samospráv,
- zodpovedá za plnenie plánu činnosti a finančné hospodárenie
klubu,
- zodpovedá za dodržiavanie „Klubového poriadku“,
- spolupracuje so starostom a miestnym zastupiteľstvom,
- má hmotnú zodpovednosť.
Revízna komisia:
Ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán klubu volí členská
schôdza 3 - člennú revíznu komisiu, ktorá je zložená z členov
klubu. Na jej čele je predseda, ktorý je zvolený z radov revíznej
komisie jej členmi. Členovia revíznej komisie nemôžu byť členmi
samosprávy klubu.
VIII.
Zásady hospodárenia
Podmienky pre činnosť klubu vytvára Mestská časť Košice Krásna zabezpečovaním priestorov pre umiestnenie klubu a jeho
financovaním /nájomné, el. energia, vodné a stočné/, materiálno-technickým vybavením klubu, finančným príspevkom podľa
schváleného rozpočtu na príslušný rok na rôzne akcie /fašiangy,
deň matiek, úcta k starším, Mikuláš/ na zájazdy, kultúrne podujatia a pod.
Členov samosprávy klubu môže formou pravidelnej mesačnej
odmeny ohodnotiť starosta mestskej časti z rozpočtovej položky
vyčlenenej na financovanie klubu. Nakladanie s finančnými prostriedkami pre činnosť klubu dôchodcov z rozpočtu MÚ podlieha
kontrole MÚ.
Členské príspevky nie sú príjmom mestskej časti a teda aj
rozpočtu mestskej časti. Tieto členské príspevky vyberá od svojich členov samospráva a podľa rozhodnutia samosprávy klubu
s nimi disponuje. Kontrolu výberu a použitia členských príspevkov kontroluje revízna komisia samosprávy.
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Oslavy v klube povoľuje starosta Mestskej časti Košice Krásna. Ak na zájazd prispieva Mestská časť Košice - Krásna
k vyúčtovaniu zájazdu sa priloží zoznam členov zájazdu, náklady
na zájazd a výšku poplatku účastníkov podujatia. Tieto zájazdy
posudzuje starosta alebo ním poverená osoba.
IX.
Prevádzková doba
Prevádzkovú dobu klubu stanoví členská schôdza klubu
v rozsahu maximálne 5 dní v týždni.
X.
Zákazy a obmedzenia
Stanovuje sa zákaz voľného podávania a konzumácie alkoholických nápojov v priestoroch klubu a jeho okolí.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Krásna
uznesením číslo255 prijatom na zasadnutí dňa 16. 12.
2003 v súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov a zákona SNR
č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších
zmien a doplnkov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Košice Krásna č. 2/2003
o dani z nehnuteľností
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností( ďalej
len VZN) upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v Mestskej časti Košice - Krásna,
sadzby dane z nehnuteľností a podmienky oslobodenia
a úľav od dane z nehnuteľností.
2) VZN upravuje daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, zo
spoločných časti bytového domu a spoločných zariadení
bytového domu a ich časti /ďalej len daň z bytov/.
3) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
4) Správu dane z nehnuteľností na území mestskej časti KošiceKrásna vykonáva Mestská časť Košice – Krásna so sídlom
na ul. Opátska 19, Košice- Krásna.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Daňovníci
1) Daňovníkmi dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov
sú fyzické a právnické osoby uvedené v osobitnom predpise1.
2) Ak predmet dane je v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom
je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho spoluvlastníckeho podielu2.
TRETIA ČASŤ
§3
Daň z pozemkov
1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Mestskej časti Košice – Krásna v tomto členení:

Rovnako sa zakazuje fajčenie v miestnostiach na to nevyhradených.
Zakazuje sa bez súhlasu starostu majetok klubu zapožičiavať, prenášať alebo inak s ním manipulovať. Zákaz prepožičiavania miestnosti na komerčné aktivity bez povolenia
starostu MČ.
Miestnosti klubu pre členov ako aj cudzie osoby môže
prenajímať len starosta Mestskej časti Košice - Krásna.
XI.
Záverečné ustanovenia
Štatút klubu dôchodcov je záväzný pre všetkých členov. Jeho
zmeny a doplnky schvaľuje uznesením miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Krásna.
a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
Základom dane je cena pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za 1 m2
odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických jednotiek
podľa platných cenových predpisov.
Ročná sadzba dane je 0,75 % zo základu dane
b) Trvalé trávne porasty
Základom dane je cena pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za
1m2 odvodenej od bonitovaných pôdnoekologických
jednotiek.
Ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane podľa
platných cenových predpisov.
c) Záhrady
Základom dane je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2.
Ročná sadzba je 0,10 Sk za každý i začatý m2 pozemku
násobená koeficientom 2,0.
V zosuvovom pásme od p. č. 1384/10 - 1427 je ročná
sadzba 0,10 Sk za každý i začatý m2 pozemku
násobená koeficientom 1,0.
d) Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy
Základom dane je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za m2
podľa platných cenových predpisov.
Ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane.
e) Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
Základom dane je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy zistenej za m2
podľa platných cenových predpisov.
Ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane.
f) Zastavané plochy a nádvoria
Základom dane je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2. Ročná sadzba dane je 0,10 Sk za každý
i začatý m2 pozemku násobená koeficientom 2,0.
g) Stavebné pozemky
Základom dane je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2. Ročná sadzba dane je 1 Sk za každý i začatý m2 pozemku násobená koeficientom 4,0.
h) Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov
Základom dane je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2. Ročná sadzba dane je 0,10 Sk za každý
i začatý m2 pozemku násobená koeficientom 4,0.
2) Na určenie druhu pozemkov, ich výmery a ceny je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny,
ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada okrem prípadov podľa § 4 ods. 2 zákona č. 317/1992
Zb. v platnom znení.

1) § 2, § 7, § 11a) zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
2) § 3, § 8, § 11b) zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov
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3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vzniknú podmienky na
oslobodenie od dane z pozemkov, oslobodenie od dane sa
uplatní až v nasledujúcom zdaňovacom období.
§4
Daň zo stavieb
1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby
alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu
vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
2) Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných
plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
3) Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo
výmere zastavaných plôch, sa neprihliada okrem prípadov
podľa § 9 ods. 2 zák. č. 317/1992 Zb. v platnom znení.
4) Od dane zo stavieb sú oslobodené stavby podľa § 9 zák.
č. 317/1992 Zb. v platnom znení.
§5
Sadzba dane zo stavieb
1) Základná a upravená ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2
a) 1 Sk násobená koeficientom 4,0
za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
Za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby v lokalite Rešov – majer 1 Sk násobená koeficientom 1,0
b) 2 Sk násobená koeficientom 4,0
za stavby na pôdohospodársku produkciu skleníky, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou
stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
produkcie a stavieb na administratívu
c) 4 Sk násobené koeficientom 4,0
za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu,
pásmo zosuvu od p. č. 1384 po p. č. 1427, násobené
koeficientom 2,0.
d) 4 Sk násobené koeficientom 4,0
za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby
hromadných garáži a stavby určené, alebo používané na
tieto účely postavené mimo obytných domov.
e) 8 Sk násobené koeficientom 4,0
za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, s výnimkou stavieb na skladovanie
a administratívu
f) 20 Sk násobené koeficientom 4,0
za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu. Pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba
dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne
účely.
g) 4 Sk násobené koeficientom 4,0 za ostatné stavby
2) Základné sadzby dane podľa ods. 1/ sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0, 75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.
3) Vypočítaná daň sa zvyšuje o 10 Sk za každý m2 podlahovej
plochy, ktorá sa využíva na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie
a) bytov, nebytových priestorov a garáži v stavbách na bývanie
b) stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu
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c) samostatne stojacích garáži, stavieb hromadných garáži
a stavieb určených, alebo používaných na tieto účely, ktoré
sú postavené mimo stavieb na bývanie.
ŠT VR TÁ ČASŤ
§6
Daň z bytov
1) Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva
fyzické osoby, alebo právnické osoby sú:
a) byty a nebytové priestory
b) spoločné časti bytového domu, alebo spoločne zariadenia
bytového domu, alebo ich časti, len ak sa využívajú na podnikateľskú činnosť, alebo na prenájom.
§7
Oslobodenie od dane
1) Od dane z bytov sú oslobodené na 5 rokov byty v bytovom
dome od roku nasledujúceho po nadobudnutí vlastníctva
bytu, oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka.
2) Od dane z bytov sú oslobodené byty, alebo ich časti a nebytové priestory, ktoré slúžia na pracovnú rehabilitáciu, rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a byty, alebo ich časti a nebytové priestory užívané právnickými
osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb
3) Byty a nebytové priestory uvedené v odsekoch 1 a 2 sú oslobodené od dane z bytov, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú činnosť inú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom.
Podmienka na oslobodenie od dane z bytov nie je splnená
v celom zdaňovacom období, v ktorom sa byt, alebo jeho časť
využíva na podnikateľskú činnosť inú zárobkovú činnosť, alebo
na prenájom, a to aj len časť roka. Prijímanie úplnej, alebo čiastočnej úhrady vynaložených nákladov za poskytnuté sociálne
služby od príjemcu pri poskytovaní sociálnych služieb právnickými osobami, alebo fyzickými osobami podľa osobitného predpisu sa na účely tohto zákona nepovažuje za zárobkovú činnosť.
§8
Základ dane
Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy
v m2 podliehajúcej dani.
§9
Sadzba dane
1) Základná ročná sadzba dane z bytov je 1,- Sk za každý aj
začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
v bytovom dome, spoločných častí bytového domu, alebo
spoločných zariadení bytového domu.
2) Sadzba dane určená podľa ods. 1 sa násobí koeficientom 4,0.
3) Daň vypočítaná podľa § 11d a § 11e ods. 1 až 3 zák. SNR
č. 317/1992 Zb. sa zvýši o 10,- Sk za každý m2 podlahovej
plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných časti bytového domu alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa využívajú na podnikateľskú činnosť, inú
zárobkovú činnosť, alebo na prenájom.
§ 10
Daňové úľavy
1) Správca dane poskytne daňovú úľavu 50% zo sadzby dane
na základe dokladov preukazujúcich nižšie uvedené skutočnosti, ktoré je daňovník povinný predložiť správcovi dane do
31. 1. bežného roka v týchto prípadoch:
a) Ak vlastníkmi pozemkov sú sociálne odkázaní občania,
alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia
výhradne na ich osobnú potrebu.
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b) Ak využitie stavieb a bytov je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia
na podkopanom pozemku.
c) Zo stavieb na bývanie a a bytov vo vlastníctve sociálne
odkázaných občanov, starších ako 70 rokov alebo ťažko
zdravotne postihnutých občanov, alebo držiteľov preukazov
ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne, alebo úplne bezvládnych
občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
d) Z garáži vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov
ZŤP a ZŤP/S, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané
na ich dopravu.
PIATA ČASŤ
§ 11
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1) Na vznik a zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností
rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada s výnimkou prípadov
podľa § 4 ods. 2 a § 9 ods. 2, § 11c ods. 2 zákona.
2) Fyzická alebo právnická osoba, ktorej vzniká, alebo zaniká
daňová povinnosť podľa ods. 1 je povinná do 30 dní oznámiť
tieto skutočnosti správcovi dane.
§ 12
Daňové priznanie
1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný správcovi
dane – MČ Košice - Krásna – podať do 31. januára bežného
roka daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť k dani, alebo u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti.
2) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
Daňovník, ktorým je fyzická osoba, je povinný uviesť aj meno,
priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a daňovník, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo. Súčasne je daňovník povinný
vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje
podľa tohto odseku sú chránené osobitným zákonom.
3) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane zo stavieb
podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) a od dane z bytov podľa
§ 11c ods. 1 v daňovom priznaní, počínajúc tým zdaňovacím
obdobím, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie
od dane, najneskôr v lehote na podanie daňového priznania
na toto zdaňovacie obdobie. V zdaňovacom období, v ktorom
si daňovník prvýkrát nárok na oslobodenie v daňovom priznaní
neuplatní, správca dane je povinný vyrubiť daň, pričom zákonom určená lehota na oslobodenie aj v tomto zdaňovacom
období plynie.
4) Daňovník uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov
podľa § 4 ods. 1 písm. d) až f), ch) až m), od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. d) až f) a od dane z bytov podľa § 11c ods. 2
v daňovom priznaní v tom zdaňovacom období, na ktoré mu
prvýkrát vzniká nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, od
dane zo stavieb a od dane z bytov, najneskôr v lehote na podanie
daňového priznania na toto zdaňovacie obdobie.
5) Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 2,
§ 9 ods. 2 a § 11c ods. 1 a 2 v priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od zániku oslobodenia.
§ 13
Zaokrúhľovanie
1) Základ dane podľa § 5 ods. 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celých
100 Sk nadol.

2) Sadzba dane po vynásobení koeficientom podľa § 6 ods. 4,
§ 11 ods. 3 a § 11e ods. 2 zák. 319/1992 Zb. sa vypočítava
s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania.
§ 14
Vyrúbenie dane
1) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca
dane každoročne do 15. marca bežného zdaňovacieho podľa
stavu k 1. januáru.
2) Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane podľa § 4
ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11c ods. 2, v priebehu roka správca
dane vyrúbi za toto zdaňovacie obdobie daň do 30 dní po
podaní priznania.
3) V osobitne zložitých, alebo odôvodnených prípadoch môže
správca dane lehoty uvedené v odseku 1 a 2 primerane
predĺžiť.
4) Pri dohode spoluvlastníkov, správca dane vyrúbi daň tomu
spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie
podľa § ods. 4 zák. SNR č. 317/1992 Zb.
5) Daň sa vyrubuje platobným výmerom, ktorého vzor vydalo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Daň sa vyrúbi prípadne aj na počítačovom výstupe v tlačovej forme, ktorého
obsah a grafické usporiadanie údajov sú súhlasné z vydaným
vzorom tlačiva.
6) Ak zistí správca dane, že vyrúbená daň je nižšia ako mala byť
vyrúbená, dorubí takto zistený rozdiel dodatočným platobným
výmerom.
§ 15
Platenie dane
1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku
výrobu, v troch splátkach a to 20 % dane do 30. júna,
30 % dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného roka.
b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach a to
najneskôr do 31. marca, 30.júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
2) Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500,- Sk
a právnickej osobe 5 000,- Sk je splatná naraz do
31. marca.
3) Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je
uvedené v predchádzajúcom odseku.
ŠIESTA ČASŤ
§ 16
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, aplikuje sa zákon SNR č. 317/1992 Zb.
o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2) Na skutočnosti, ktoré nastali do 31. decembra 2003 sa vzťahujú doterajšie predpisy, ak podľa doterajších predpisov daňovník uplatnil nárok na oslobodenie od dane z pozemkov,
dane zo stavieb a dane z bytov a oslobodenie trvá aj po 1. januári 2004, postupuje sa podľa § 16 zák. SNR č. 317/1992
Zb. v znení účinnom od 1. januára 2004.
3) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 o dani
z nehnuteľností na rok 2003.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
dňom 1. januára 2004.
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - KRÁSNA
číslo: 3 /2003
Miestne zastupiteľstvo v Košiciach – Krásnej, na základe ustanovení
§ 4, ods. 3 písm. g), § 11 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 14
ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva pre mestskú časť Košice –
Krásna (ďalej len „mestská časť“) toto:
všeobecné záväzné nariadenie
o chove a držaní zvierat a včiel na území mestskej časti
§1
Úvodné ustanovenia
Na území mestskej časti je možné držať a chovať zvieratá pri dodržiavaní
platných hygienických, veterinárnych a stavebných predpisov a pri súčasnom dodržaní predpisov v zmysle platných zákonov o ochrane životného
prostredia, najmä Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny, Zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, Vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane
pokusných zvierat, Zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva
SR č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní
jatočných zvierat, Zákona NR SR č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
§2
Základné pojmy
1. Chovateľ - každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá trvalo, alebo prechodne zviera chová, drží, vedie, alebo nad zvieraťom vykonáva dohľad.
2. Držiteľ psa - každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá chová psa.
3. Zviera - každý živočíšny bezstavovec a stavovec okrem človeka.
4. Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného
zákona,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných 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,
5. 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,
6. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb
zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia
na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
§3
Kategorizácia zvierat
1. Veľké hospodárske zviera (ďalej len „VHZ“). Za VHZ sa považujú kone,
osly, mulice, hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané.
2. Malé hospodárske zviera (ďalej len „MHZ“). Za MHZ sa považuje hydina,
králiky, nutrie, činčily, norky, líšky, slimáky a včely.
3. Pes a mačka.
4. Vtáci.
5. Ostatné zvieratá (ďalej len „OZ“) sú všetky zvieratá okrem zvierat uvedených v odsekoch 1, 2, 3,4.
6. Túlavé zviera - zviera mimo domova, ktoré je bez opatery a dohľadu
chovateľa (ďalej len „TZ“).
7. Divé zviera - zviera, ktoré bolo vyňaté zo svojho biotopu, alebo sa narodilo
v zajatí a je držané v zajatí (ďalej len „DZ“).
8. Nebezpečné zviera - divé zviera, alebo iný živočíšny bezstavovec, alebo
stavovec, ktorý vzhľadom na svoje fyziologické daností je schopný
ohroziť život, alebo zdravie človeka (ďalej len „NZ“) napr. jedovaté plazy,
mačkovité šelmy, dravé ryby, jedovatý hmyz a pod.
§4
Priestorové a stavebné podmienky
1. Zriaďovanie - výstavba nových objektov pre chov zvierat podlieha povoleniu v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel
a doplnkov.
2. Chovateľ zvierat je povinný zachovať medzi objektmi, ktoré s chovom
súvisia (hnojiská, močovkové nádrže, a pod.) a medzi uličnou čiarou
vzdialenosť najmenej 10 m, od obytných miestností musia byť vzdialené
najmenej 15 m. Ak sa jedná o objekty občianskej vybavenosti a pozemky,

na ktorých sú školské a predškolské zariadenia, minimálna vzdialenosť
od hraníc ich pozemkov musí byť najmenej 30 m.
3. Chovateľ zvierat je povinný postarať sa o to, aby objekt slúžiaci na chov
hospodárskych zvierat bol ľahko čistiteľný. Vzdialenosť objektov, v ktorých
sú zvieratá umiestnené, musí byť od vodného zdroja najmenej 15 m. Hnoj
z objektov pre zvieratá (maštale, chlievy, kuríny a pod.) treba denne odstraňovať, ukladať do zásobníkov a kompostovať. Hnojisko musí byť dimenzované
tak, aby sa doň zmestila polročná produkcia exkrementov držaných zvierat.
4. Chovateľ zvierat sa musí postarať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu
v objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat.
5. Chovateľ musí mať pre zvieratá zabezpečený zdroj nezávadnej vody.
§5
Obmedzenie platnosti nariadenia
Nariadenie sa nevzťahuje na chov a držanie zvierat okrem psov:
- v poľnohospodárskych organizáciách,
- v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch,
- v špecializovaných obchodoch zvierat,
- vo veterinárnych zariadeniach,
- na chov a držanie zvierat pre vedecko-výskumné účely,
- pre súťaže, cirkusy, pojazdné zverince, jazdecké preteky a podobné podujatia krátkodobého charakteru.
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§6
Povinnosti chovateľa zvierat
Chovateľ je povinný zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie
zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť
mu potrebnú voľnosť pohybu.
Chovateľ je povinný umiestniť zviera do primeraných zoohygienických
a hygienických podmienok a tieto je povinný udržiavať okrem iného aj
dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou.
Chovateľ nesmie porušovať chovom a držaním zvierat veterinárne
a hygienické predpisy, nariadenia, verejný poriadok, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov a nesmie poškodzovať ich majetok.
Chovateľ je povinný poskytnúť prvú pomoc a všetky potrebné doklady
občanovi, ktorý bol ohrozený na zdraví, alebo majetku chovateľovým
zvieraťom. Na žiadosť ošetrujúceho lekára je chovateľ povinný dať
zviera prehliadnuť veterinárnym lekárom.
Chovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným a držaným
zvieraťom a je povinný nahradiť ju podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Chovateľ je povinný ochorenie zvierat a poranenie zvierat ihneď
oznámiť veterinárovi a ním prijaté opatrenia plniť.
Chovateľ zvierat je povinný dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz hromadných
ochorení zvierat a chorôb prenosných zo zvieraťa na človeka a naopak.
Chovateľ zvierat je povinný, dať zaočkovať svoje zviera proti chorobám
určených štátnym veterinárnym orgánom.
Chovateľ nesmie zviera týrať, ukončiť jeho chov vypustením v meste, do
voľnej prírody a usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.
Chovateľ nesmie prenechať chov a držanie zvieraťa osobe, ktorá nie
je na to telesne, alebo duševne spôsobila.
Chovateľ VHZ a MHZ je povinný znečistené miesto vyčistiť od exkrementov svojho zvieraťa a tieto bezpečne odstrániť v zmysle veterinárnych a hygienických predpisov napr. v žumpách a hnojiskách,
alebo ich zapraviť do poľnohospodársky využívanej pôdy.
Uhynutie VHZ, psa a mačky je chovateľ povinný bez meškania oznámiť
na Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna. Chovateľ nesmie
uhynuté zviera zakopať, alebo ho umiestniť na iné miesto.
V prípade evakuácií zvierat platia pre chov a držanie zvierat povinnosti
určené štátnym orgánom, ktorý evakuáciu nariadil.

§7
Povinnosti držiteľa psa a evidencia psov
Držiteľ psa je povinný:
a) zaevidovať každého psa, ktorý je držaný nepretržite viac ako 90 dní na
území Slovenskej republiky (pes starší ako 6 mesiacov),
b) prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného
dňa lehoty uvedenej v odseku a) v mieste, kde sa pes v danom roku
prevažne nachádza,
c) každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je
držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť
obci, kde je alebo má byť pes evidovaný,
d) odcudzenie, zničenie alebo stratu známky oznámiť obci do 14 dní od
odcudzenia, zničenia alebo straty známky,
e) uhradiť poplatok určený obcou za vydanú náhradnú známku,
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f) dať psa každoročne zaočkovať proti besnote,
g) mimo svojho domu, bytu a oploteného pozemku
- mať psa na vôdzke
- dať psovi ochranný náhubok - dať psovi na viditeľné miesto evidenčnú
známku miestneho úradu,
h) z dôvodu možného ohrozenia okoloidúcich označiť objekt kde sa chová
pes nápisom – „Pozor pes !“,
i) pri zrušení chovu psa písomne odhlásiť psa a uviesť jeho novú adresu,
prípadne uviesť spôsob útraty psa, pričom vráti vydaný preukaz chovateľa psa a evidenčnú známku,
j) verejné mestské priestranstvo a spoločné priestory bytových domov
(schodištia a pivničné priestory) vyčistiť od exkrementov svojho psa
použitím vhodných prostriedkov a následným zneškodnením do odpadovej nádoby,
k) rešpektovať zákazy vstupu pre psa na miesta, ktoré sú označené logom
psa, ktorý je dvakrát prečiarknutý ,
l) rešpektovať zákazy voľného pohybu psa na miestach, ktoré sú označené
logom psa, ktorý je jedenkrát prečiarknutý,
m) psa, ktorý poranil človeka, je povinný držiteľ psa dať bezodkladne
vyšetriť veterinárnemu lekárovi na vlastné náklady a potvrdenie
o prehliadke odovzdať poškodenému,
n) za škody spôsobené psom zodpovedá držiteľ psa podľa všeobecne
záväzných právnych noriem,
o) je zakázané ukončiť chov psa jeho vypustením v meste, alebo do voľnej
prírody.
§8
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je fyzický a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať 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.
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 krajnej núdzi. Na známke psa mestská časť
vyznačí údaj o tom, či je pes nebezpečný.
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; ten kto psa
vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. 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
mestskej časti, kde je pes evidovaný.
5. Chovateľ môže zviera usmrtiť len najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom
po predchádzajúcom zbavení vedomia, bez zbytočnej bolesti a utrpenia.
6. Vstup so psom je zakázaný:
- na detské ihriská, športové ihriská, na cintoríny, do kostolov, do zdravotníckych, školských a predškolských zariadení a na pieskoviská,
- na všetky miesta opatrené značkou Zákaz vstupu psov.
Psa nemožno:
- vodiť bez vôdzky a nasadeného náhubku do vozidla verejnej dopravy
a na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia, okrem zvláštnych
psov, a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie iných
zvierat alebo bezpečnosť ľudí, ani bez zabezpečenia (napr. bez náhubku),
- uviazať ani ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve
(napr. pred obchodom),
- podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku,
- používať na psie zápasy ani na prípravu na ne.
7. Voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých miestnych komunikáciách,
chodníkoch a na miestach označených značkou s logom psa jedenkrát
prečiarknutým.
§9
Chov včiel
Na území mestskej časti možno umiestniť včelín za týchto podmienok:
a) úľ musí byť umiestnený tak, aby bol výlet včiel orientovaný cez letáče
na vlastný pozemok,
b) pri umiestnení úľov je chovateľ povinný dodržiavať minimálnu vzdialenosť
bočnej a zadnej steny úľa od susednej nehnuteľnosti min. 3 m a prednej
steny úľu min. 5 m.
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§ 10
Útulky pre psov a ich odchyt
1. Voľne sa pohybujúci sa psy (t.j. bez dozoru spôsobilej osoby) budú
odchytené organizáciou s príslušným oprávnením. O odchyte sa vedie
chronologická evidencia, ktorá obsahuje dátum odchytu, záznam o rase
psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.
2. Odchytené psy budú odovzdaní do útulku pre psov. Do útulku pre psov
musia byť odovzdaní psy:
a) nájdení alebo túlaví, ktorých chovateľ nie je známy,
b) psy, ktorí zostali bez majiteľov,
c) psy určení na odňatie alebo odstránenie,
d) psy určení na pozorovanie pre pohryznutie osôb.
3. Majiteľ je povinný ohlásiť stratu psa na Miestnom úrade, odchyteného
psa si prevziať a uhradiť mestskej časti náklady za odchyt, starostlivosť
a prípadné odstránenie psa. Ak sa do 7 dní od odchytu neprihlási majiteľ
a nepreukáže svoje vlastníctvo, pes sa považuje za psa bez majiteľa.
Takýto pes bude podľa okolností a dostupných možností umiestnený do
útulku, odpredaný, príp. utratený, pričom sa nepripúšťa jeho odovzdanie na výskumné účely.
4. Psy túlaví, ktorých majiteľ nie je známy, budú potrebnú dobu pozorovaní
v karanténe, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb, zvlášť
besnoty. Podľa okolností, na základe rozhodnutia veterinára sa vykoná
ich utratenie.
§ 11
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené
v § 8 ods. 1,2 tohto Všeobecne záväzného nariadenia,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
2. Priestupku sa dopustil ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlásil svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá,
c) neohlásil, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej
núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu
psa.
3. Za priestupok podľa:
a) odseku 2 písm. d) a e) mestská časť uloží pokutu do 500,- Sk,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) mestská časť uloží pokutu do
5.000,- Sk.
4. Mestská časť môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa,
keď k porušeniu povinnosti 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.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mestskej časti.
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených
v odseku 3.
§ 12
Kontrolné orgány
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti,
b) Mestská polícia v Košiciach,
c) poverení zamestnanci Miestneho úradu mestskej časti.
§ 13
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Krásna dňa 16. 12. 2003 uznesením
č. 258/2003 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2003.
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