OBEC VYŠNÝ SLAVKOV

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Slavkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, §
17 ods. 2, 3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83 ods. 1 a 2, § 98, § 103 ods. 1 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 a poplatku“) a zákonom 538/2007 z 25.
októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto:
NÁVRHU

Všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Vyšný Slavkov:
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka
a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Obec Vyšný Slavkov (ďalej len „obec“) zavádza a ukladá od 1. januára 2014 na svojom
území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
e) daň za ubytovanie

2) Obec ukladá od 1. januára 2014 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
1) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) je
kalendárny rok.
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DRUHÁ ČASŤ
§4
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
DAŇ Z POZEMKOV
§5
Daňovník
1)
a)
2)
a)

Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, je:
vlastník pozemku
Daňovníkom dane z pozemkov je:
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav
b) nájomca, ak
- nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je
zapísaný v katastri.
3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odseku 1 a 2 je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva.
4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci
spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

§6
Predmet dane
1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na katastrálnom území obce Vyšný Slavkov v tomto
členení :
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy (okrem stavebných pozemkov).
§7
Základ dane
1) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods.1 písm. a) a b) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1
zákona č. 582/2004 Z.z. – orná pôda (OP) 0,0873 € (2,63 Sk), trvalé trávne porasty (TTP)
0,0193 € (0,58 Sk).
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2) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku bez porastov
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa
planých predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
3)

Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c), f) a h) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2
zákona č. 582/2004 Z.z. – záhrady 1,3277 € (40 Sk), zastavané plochy a nádvoria 1,3277 €
(40 Sk) a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,3277 € (40 Sk).

4)

Základom dane z pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m 2, ktorú správca dane
ustanovuje vo výške 13,277 € (400 Sk).
§8
Výpočet dane z pozemkov

1) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov
podľa § 8.
2) Obec určuje pre jednotlivé druhy pozemkov ročnú sadzbu dane nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
trvalé trávne porasty
záhrady
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
rybníky s chovom rým a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
zastavané plochy a nádvoria
stavebné pozemky
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

0,50 %
0,50 %
0,50 %
2%
0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %
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DAŇ ZO STAVIEB
§9
Výpočet dane zo stavieb
1) Obec určuje pre jednotlivé druhy stavieb ročnú sadzbu dane nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy 0,12 €
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
vyžívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 0,10 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy 0,30 €
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy 0,20 €
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy 0,50 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a s zárobkovou činnosťou za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
1,00 €
g) ostatné stavby za každý aj začatý m2 zastavanej plochy 0,15 €
3) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia v sume 0,05 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 10
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1) Obec oslobodzuje od dane z pozemkov
a) pozemok, na ktorom je cintorín,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
2) Obec oslobodzuje od dane zo stavieb stavby, slúžiace na vzdelávanie, alebo na
vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných škôl,
alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe
Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných
štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám
praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych
krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských
úradov.
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§ 11
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v spoluvlastníctve
Písomné oznámenie (podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku) o určení
spoluvlastníka na podanie daňového priznania, spoluvlastníci oznámia obecnému úradu obce na
predpísanom tlačive, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je
pre daňovníkov k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovníci sú povinní tlačivo si sami vypísať
podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.

§ 12
Platenie dane a daňové priznanie
1) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane nasledovne:
- vyrubená ročná daň je splatná naraz do 31 . mája bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
2) Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z
nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie do 31.januára bežného zdaňovacieho
obdobia.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 13
Predmet dane
3) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou
osobou.
§ 14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 15
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 16
Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane 12 € za jedného psa a kalendárny rok.
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§ 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§ 18
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti.
2) Obce vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 19
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 8831842002/5600 vedený v Dexia banka,
a.s., Prešov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 20
Predmet dane
1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
§ 21
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 22
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva
v m2 .
§ 23
Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb 0,33 € za každý aj začatý
m2osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
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§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom
skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

§ 25
Oznamovacia povinnosť
vyrubenia dane a platenia dane
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi
dane (obci) najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2) Obce vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru.
3) Verejnými priestranstvami v obci sú:
a) hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b) námestie
4) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
- umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb
5) Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného užívania
verejného priestranstva v lehote 3 dni pred začatím užívania verejného priestranstva najneskôr
v deň začatia užívania verejného priestranstva.
§ 26
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladne obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 8831842002/5600 vedený v Dexia banka,
a.s., Prešov.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY A NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 27
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat na kalendárny rok je 50 €.
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny rok je 33 €

8

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 28
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
ukončenia ich prevádzkovania.

1.
2.
3.
4.

§ 29
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a splatnosť dane
Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti.
Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.1.
príslušného zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto
skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti
pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej
povinnosti neoznámi.
§ 30
Označenie predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov

Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat a nevýherný hrací prístroj štítkom
s uvedením týchto údajov
a) názov firmy, príp. meno podnikateľa,
b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 31
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (ďalej len „zariadenie“).
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
3. Základom dane je počet prenocovaní.
4. Sadzba dane je 0,10 € na osobu a prenocovanie.
5. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
6. Prevádzkovateľ vedie o dani zaplatenej daňovníkom evidenciu v „knihe ubytovaných“.
Kniha ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite so zreteľným číselným označením
strán. V knihe ubytovaných platiteľ vedie najmenej tieto údaje:
• meno a priezvisko ubytovaného
• číslo dokladu totožnosti
• miesto trvalého pobytu
• dátum príchodu, odchodu a počet prenocovaní
• výšku a dátum zaplatenej dane.
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7. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
8. Prevádzkovateľ je povinný:
• Predložiť správcovi dane písomné vyúčtovanie zaplatenej dane a knihu ubytovaných v
termínoch do 31.marca, do 30. júna, 30. septembra a do 31.decembra príslušného
kalendárneho roka.
• Predložiť správcovi dane knihu ubytovaných ku kontrole kedykoľvek na jeho požiadanie.
9. Spôsoby vyberania dane – daň za ubytovanie je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného
výmeru a to:
• v hotovosti do pokladne Obecného úradu vo Vyšnom Slavkove
• poštovou poukážkou
• bezhotovostným prevodom na účet obce Vyšný Slavkov

SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 32
Platenie poplatku
1) Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce.
2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej
časti, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 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.

§ 33
Sadzba poplatku
1) Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na obdobie jedného
kalendárneho roka:
a) 1 .paušálny 0,080 € za osobu a na kalendárny deň, podľa § 32 ods.2 pis. a)
b) paušálny 0,042 € za osobu a zamestnanca na kalendárny deň, podľa § 32 ods.2 pis. b) a c).
Pri určení výšky poplatku za zamestnanca sa bude vychádzať z priemerného počtu zamestnancov
nezníženého o počet osôb s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v obci Vyšný Slavkov.
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§ 34
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1) Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu
-dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
-dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
b) právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na
podnikanie,
c) podnikateľa
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2) Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
obyvateľov obce,
b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať
nehnuteľnosti uvedené v ods. 1.
3) Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik povinnosti
platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku.
§ 35
Spôsoby zaplatenia poplatku
Poplatník môže zaplatiť obci poplatok:
- v hotovosti priamo do pokladne obce,
- poštovou poukážkou, ktorú dostane na vyžiadanie na obecnom úrade
- bezhotovostným prevodom na účet obce Vyšný Slavkov číslo účtu 8831842002/5600 vedený v
Prima banka , a.s., Prešov.
§ 36
Splatnosť poplatku
1) Paušálny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec každoročne
do 15.marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok je splatný do 31.marca kalendárneho roka.

§ 37
Zníženie alebo odpustenie poplatku
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby ,alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci
preukáže na základe nasledovných podkladov:
a/ potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý
pobyt v zahraničí
b/ potvrdenie vojenského útvaru alebo vojenskej správy
c/ čestné vyhlásenie
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, z dôvodu výkonu
základnej vojenskej služby alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90
dní v zdaňovacom období..
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d/ Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím
§ 38
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Daňovník dane, platiteľ dane a platiteľ poplatku je povinný splniť daňovú povinnosť
stanovenú v tomto nariadení je prvýkrát do 31. januára a v ďalších zdaňovacích obdobiach do
termínu stanoveného v zákone o miestnych daniach a poplatku a v tomto nariadení, len ak nastali
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane a poplatku. Po tomto termíne sa na zmeny
neprihliada.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Vyšný
Slavkov na svojom zasadnutí dňa 11.12.2013 , uznesením č.5-02/2013
§ 39
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2014.
Vo Vyšný Slavkov dňa 11.12.2013

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 12.11.2013
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa: 30.11.2013
VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13.12.2013
VZN zvesené z úradnej tabule dňa: 31.12.2013

Viera Kašperová
starosta obce
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