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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Streženice.

Toto VZN č. 2/2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Streženiciach dňa 13.12.2014 uznesením č. 14/54
Návrh VZN č. 2/2014 bol podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený
na úradnej tabuli v obci od 27.11.2014 do 13.12.2014
VZN 2/2014 bol podľa § 6, ods.8., Zák.č.369/90 Zb. vyvesený na úradnej tabuli v obci
od 13.12.2014 do 31.12.2014
Ú č i n n o s ť nadobudol dňa : 01.01.2015

Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Streženiciach na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie pre katastrálne územie Obce Streženice.
Obec Streženice na svojom katastrálnom území ukladá tieto
A/ miestne dane :
1. daň z nehnuteľnosti
2. daň za psa
3. daň za užívanie verejného priestranstva
4. daň za nevýherné hracie prístroje
5. daň za ubytovanie
B/miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za nevýherné
hracie prístroje je kalendárny rok.

A: Miestne dane
1. daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome ( ďalej len „daň z bytov“)

a) daň z pozemkov
1. Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zákona č. 582 /2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „ zákon o miestnych daniach“).
2. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Streženice v členení podľa § 6 ods.
1 až 6 zákona o miestnych daniach.
3. Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v § 7 zákona o miestnych daniach.
Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú
počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to
upravené platnou právnou úpravou. Základ dane z pozemkov podľa § 6 odst.1 písm. d/ je
hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty zistenej na 1 m2
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (znalecký posudok). Ak
daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom je hodnota týchto pozemkov
0,27 EUR/m2.
4. Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
0,60 % zo základu dane,
trvale trávnaté porasty
0,60 % zo základu dane,
záhrady
0,60 % zo základu dane,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,40 % zo základu dane,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy 0,60 % zo základu dane,
zastavané plochy a nádvoria
0,60 % zo základu dane,
stavebné pozemky
0,60 % zo základu dane,
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b) daň zo stavieb
1. Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych
daniach.
2. Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Obce Streženice, ktoré majú jedno alebo viac
nadzemných alebo podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom,
na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takého 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.
3. Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
4. Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo
hlavnej stavby
0,20 EUR
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
0,20 EUR
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
0,40 EUR
d) samostatne stojace garáže
0,35 EUR
e) stavby hromadných garáží,
0,35 EUR
f) stavby hromadných garáží umiestnene pod zemou,
0,35 EUR
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
2,00 EUR
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou
2,00 EUR
i) ostatné stavby (neuvedené v písmenách a) až h)
0,35 EUR
5. Pri viacpodlažných stavbách obec určuje príplatok za podlažie vo výške 0,02 EUR
za každé ďalšie podzemné a nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

c) daň z bytov
1. Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych
poplatkoch.
2. Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území Obce Streženice, v ktorom aspoň jeden byt
alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty
a nebytové priestory.
3. Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
4. Ročná sadzba dane z bytov je 0,08 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a
nebytového priestoru.
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Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti.
1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra
zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa
daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
2. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobiam je povinná
oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti
k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto
skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
3. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti. Za zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľnosti. Ak je
pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb,
priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú,
priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci.
4. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane.
5. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno
alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa
daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
6. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného
zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu
spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie.
7. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru.
8. V obci Streženice sa na základe § 17 odst.2 písm. b/ od dane z pozemkov oslobodzuje pozemok,
na ktorom je cintorín a pozemok okolo kostola, ktorý vlastní Rímskokatolícka cirkev. Obec
Streženice od dane z pozemkov oslobodzuje pozemky parc. č. 1856/1 TTP a 1856/4 ostatné
plochy, na ktorých je športový areál FK Streženice po dobu užívania uvedených pozemkov pre
športové účely.
9. Obec Streženice daň z nehnuteľnosti nižšiu ako 3,00 EUR nebude vyrubovať ani vymáhať.

2.daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes so
špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom.
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1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
2. Základom dane je počet psov.
3. Sadzba dane je 10 EUR, za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba platí za každého
ďalšieho psa u toho istého daňovníka
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
5. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru
6. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť
dane za zostávajúce mesiace, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník v tejto lehote zánik
daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti zaniká.
7. Spôsob vyberania dane: v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet obce.

3. daň za užívanie verejného priestranstva
1. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
vo
vlastníctve obce.
2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b) umiestnenie stavebného zariadenia a predajného zariadenia alebo predajného stánku
c) umiestnenie skládky,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
4. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .
5. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa bodu 3 a/, b/ je 1 EUR za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva, minimálne 4 EUR za každý aj začatý deň.
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva podľa bodu 3 c) je 0,17 EUR/m2za každý aj
začatý deň, bodu 3 d) je 0,17 € / m2.
7. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania
verejného priestranstva.
8. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru. Daň sa platí jednorázovo v hotovosti do pokladne obce.

4. daň za nevýherné hracie prístroje
1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú a
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
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4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane je 20 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká
dňom skončenia ich prevádzkovania.
7. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
8. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
9. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi
dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť
dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

5. daň za ubytovanie
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len
„zariadenie“), ktorým je hotel, motel, hotel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný
dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných
liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov,
kemping, mini kemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome
alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
2. Sadzba dane za ubytovanie je 0,50 EUR za osobu a prenocovanie.
3. Daň v stanovenej výške pre Obec Streženice vyberá a ručí za ňu fyzická alebo
právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
4. Vybratú daň odvádza osoba poskytujúca prechodné ubytovanie Obecnému úradu
vždy do 10. – teho dňa po skončení polroku nasledovne:
do 10.01.
bežného kalendárneho roku
do 10.07.
bežného kalendárneho roku
5. Daň sa platí :
a) bezhotovostne na účet obce
b) do 331,93 EUR hotovostne do pokladne obce
6. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:
- viesť preukaznú evidenciu o počte osôb a prenocovaní v „ knihe ubytovaných „ , ktorej
strany i riadky musia byť očíslované a potvrdené správcom dane najneskôr 10 dní pred
začiatkom zdaňovacieho obdobia,
- pri každej platbe predložiť ku kontrole „ knihu ubytovaných“ za účelom overenia
správnosti odvodu dane Obce Streženice,
- prevádzkovateľ zariadenia je zároveň povinný viesť riadnu evidenciu tržieb
za poskytovanie ubytovacích služieb v registračnej pokladni, pokiaľ mu takéto vedenie
evidencie registračnou pokladnicou ukladá všeobecne platný právny predpis,
- v prípade ak ubytovateľ v danom polroku neposkytol nikomu ubytovanie je povinný
predložiť ku kontrole „ knihu ubytovaných“ za účelom potvrdenia nulového odvodu
dane Obce Streženice.
7. Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane:
Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný si u správcu dane :
- vyzdvihnúť očíslované potvrdenky na Daň za ubytovanie
- vypisovať údaje uvedené na potvrdenke
1.
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- odovzdať kópiu potvrdenky správcovi dane – polročne, vždy do desiateho dňa po
skončení polroku v termíne podľa ods. 4

B: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorý je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvale trávnatý porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku,
ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
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 alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá obec priamo od poplatníka. Ak viacero
poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný
zástupca, prípadne opatrovník.
5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik
poplatkovej povinnosti.
6. Sadzba poplatku je
a) 0,06027 EUR za osobu a kalendárny deň pre poplatníkov uvedených v bode 2
písmeno a)
b) 0,06027 EUR za kalendárny deň a priemerný počet osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré
sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa bodu 2 písm. b) alebo písm. c) v
pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu. Ak je poplatníkom fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba. Rozhodujúcim obdobím je
predchádzajúci kalendárny rok.
7. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, 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, túto zmenu ohlásiť obci. Ak poplatník požiada o zníženie alebo odpustenie poplatku
z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť z dôvodu neprítomnosti v obci musí spolu s ohlásením
predložiť aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje.
8. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku
alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom
období podľa okolností, ktoré nastali.
9. Obec poplatok zníži na 0,3 násobok poplatku v ods. 6) za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže nasledovné doklady:
- hodnoverný doklad o ubytovaní alebo potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva, pracovná
zmluva
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10. Obec poplatok odpustí za obdobie, ak sa poplatník nezdržiava v obci viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní na základe
a) dlhodobé zdržiavanie sa v zahraničí – doklad o pobyte, pracovné povolenie, pracovná zmluva,
b) dlhodobé zdržiavanie sa v podnájme v inej obci – doklad o pobyte, nájomná zmluva.
11. Doklady pre uplatnenie zníženia poplatku predloží poplatník obci Streženice do 31. januára
zdaňovacieho obdobia.

Spoločné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia
1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Streženice prostredníctvom starostu
obce a poverených zamestnancov obce Streženice.
2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór
obce Streženice.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon
o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Streženice sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Streženiciach dňa 13.12.2014
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
- VZN č.1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Streženice schválené obecným zastupiteľstvom v Streženiciach
dňa 16.12.2008 aj s jeho dodatkom č. 1 zo dňa 16.12.2009 a dodatkom č. 2 zo dňa 15.12.2010.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Streženiciach.

Ing. Juraj Hrišo
starosta obce
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Doložky :


Uvedený návrh tohto VZN č. 2/2014 bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli
obce:

dňa : 27.112014



pečiatka

podpis: .................................

Uvedené VZN č. 2/2014 bolo zvesené z úradnej tabule obce :

dňa : .....................



podpis: .................................

Uvedené návrh tohto VZN č. 2/2014 bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli obce :

dňa : 15.12.2014


pečiatka

pečiatka

podpis: ....................................

Uvedené VZN č. 2/2014 nadobudlo účinnosť

dňa : .....................

pečiatka

podpis: ......................................

