OBEC V L K O V Á
Obecný úrad Vlková, 059 72 Vlková 107
Tel: 052/4590423
e-mail: obecvlkova@stonline.sk
________________________________________________________________________

NÁVRH

Všeobecné záväzné nariadenie OBCE VLKOVÁ č. 1/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovej sa na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 06.12.2019, podľa § 6 a §
11, ods. 4 písm. d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach
a poplatku„) uznieslo na tomto nariadení:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobné podmienky uplatňovania,
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „ miestne dane a poplatok“) na území obce Vlková, vrátane jej časti Levkovce a Park
Panorama.
2) Obec Vlková ukladá tieto miestne dane s účinnosťou od 01. januára 2020:daň z nehnuteľností,
a) daň za psa,
b) daň za užívanie verejného priestranstva
c) daň za ubytovanie
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje,
3) Obec Vlková ukladá na svojom území poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 tohto nariadenia

ods. 2 a), b), f), e), a poplatku uvedeného v §1 ods. 3 je kalendárny rok,

ods. 2 c) je doba (každý aj začatý deň) počas ktorej sa skutočne užíva verejné priestranstvo

ods. 2 d) tohto nariadenia je doba (počet prenocovaní) počas ktorej fyzická osoba odplatne
prechodne ubytuje v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)

§3
Daň z pozemkov
Predmet dane
1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v katastrálnom území obce Vlková v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky,
Hodnota pozemku
1) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za l m2uvedenej v prílohe č. 1
zákona č.582/2004 Z. z. Pre katastrálne územie Vlková je hodnota :

ornej pôdy – 0,1497 €/m2

trvalé trávnaté porasty – 0,0365 €/m2
2) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na l m2 podľa
platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (dokladovať znalecký posudok lesných
pozemkov)

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, správca
dane ustanovuje hodnotu pozemku na 0,1497 € za každý i začatý m2
3) Základom dane z pozemkov podľa § 3, ods. 1, písm. b), c), tohto nariadenia je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona. Pre
katastrálne územie Vlková je hodnota pozemkov nasledovná:

záhrady 1,32 € za každý i začatý m2

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,32 € za každý i začatý m2
4) Správca dane v súlade s § 7 ods.6 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje hodnotu pre

stavebné pozemky 20,00 € za každý i začatý m2
Sadzba dane
1) Správca dane v súlade s § 8, ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z. určuje, že ročná sadzba dane z pozemkov je
a) 0,60 % zo základu dane pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
b) 1,20 % zo základu dane pre záhrady
c) 1,20 % zo základu dane pre zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) 1,10 % lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
e) 0,60 % pre stavebné pozemky
§4
Daň zo stavieb
Sadzba dane
1) Správca dane v súlade s § 12, ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku určuje ročnú sadzbu dane
pri jednotlivých druhoch stavieb takto:

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby – 0,06 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy. Pri viacpodlažných stavbách sa sadzba v zmysle § 12, ods. 3 zákona
určuje príplatok 0,03 € za každé ďalšie nadzemné podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, okrem stavieb na skladovanie inej,
ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu – 0,08 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu - 0,12 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené, alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov – 0,18 € za každý, aj začatý m2
zastavanej plochy.
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, okrem stavieb na
skladovanie a administratívu - 0,75 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť skladovanie a administratívu – 0,75 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
g) ostatné stavby – 0,75 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
§5
Daň z bytov
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov v zmysle § 16 ods.2 zákona č.582/2004 Z. z. obec Vlková určuje na 0,10 € za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
TRETIA ČASŤ
§6
Daň za psa
Predmet dane
Predmetom dane za psa, je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
1) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby, ktorého vlastní občan s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 10 €.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti, daň za psa
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

v hotovosti do pokladne

poštovou poukážkou na účet obce

bezhotovostným prevodom na účet obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ
§7
Daň za predajné automaty
Predmet dane
1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len
„predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné
automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
Sadzba dane
1) V zmysle § 47 zákona o miestnych daniach a poplatku Obec Vlková určuje sadzbu dane :
 34,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10
druhov tovaru.
 40,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru.
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

v hotovosti do pokladne

poštovou poukážkou na účet obce

bezhotovostným prevodom na účet obce.
Vedenie evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných
automatoch. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu
obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia
evidencie. Evidencia o počte prevádzkovaných predajných automatov musí obsahovať:
 deň začatia prevádzkovania predajného automatu
 deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu
 druh, typ a názov predajného automatu
 výrobné číslo predajného automatu
 obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru
 obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru
 miesto umiestnenia predajného automatu.
PIATA ČASŤ
§8
Daň za nevýherné hracie prístroje
Predmet dane
1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za
odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch
prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Sadzba dane
V zmysle § 55 zákona o miestnych daniach a poplatku obec Vlková určuje sadzbu:
 34,- € - za mechanický prístroj a kalendárny rok - biliard
 34,- € - za mechanický pristroj a kalendárny rok - šípky
 34,- € - iné zariadenie na zábavné hry
Spôsoby vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:

v hotovosti do pokladne

poštovou poukážkou na účet obce

bezhotovostným prevodom na účet obce.
Vedenie evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných
hracích automatoch. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému
úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovaných nevýherných hracích automatoch musí
obsahovať:
 deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho automatu
 deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho automatu
 druh, typ a názov nevýherného hracieho automatu
 výrobné číslo nevýherného hracieho automatu
 miesto umiestnenia nevýherného hracieho automatu.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti, daň za psa,
daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje
1. Platby daní uvedených v § 1 ods.2 písm. a), b), d),e) tohto VZN, je potrebné označiť variabilným
symbolom uvedeným v rozhodnutí.
2. Správca dane určuje, že pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za
nevýherné hracie prístroje, daň v úhrne nižšiu ako 0,20 eurá nebude vyrubovať.
ŠIESTA ČASŤ
§9
Daň za užívanie verejného priestranstva
1)
a)
b)
c)

Predmet dane
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce
Vlková, ktorým sa rozumejú nasledovné miesta:
všetky miestne komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od krajnice po krajnicu
upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce
priedomia, všetky prístupné pozemky v obci, okrem tých ktoré sú vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb.
Verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.

2 ) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,







umiestnenie stavebného zariadenia a predajného zariadenia,
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky stavebného materiálu,
trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Sadzba dane
Obec v zmysle § 33 zákona o miestnych daniach a poplatku určuje sadzbu dane za osobitné užívanie
verejného priestranstva nasledovne:
 Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia vo výške
0,20 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 Za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií vo výške 0,20 € za každý aj začatý m2
a každý začatý deň,
 Za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky stavebného materiálu s povolením obce po dobu
určenú stavebným povolením vo výške 0,10 € za každý aj začatý m2 a každý začatý deň,
 Za umiestnenie nedovolenej skládky odo dňa jej zistenie vo výške 0,30 € za každý aj začatý m2
a každý začatý deň,
 Za trvalé parkovanie osobného auta mimo stráženého parkoviska vo výške 0,003 € za každý začatý
m2 a každý začatý deň,
 Za trvalé parkovanie nákladného auta a autobusu vo výške 0,003 € za každý začatý m2 a každý začatý
deň
Spôsoby vyberania dane
Spôsoby vyberania dane :

v hotovosti do pokladne obecného úradu

prevodom na účet obce
SIEDMA ČASŤ
§ 10
Daň za ubytovanie
Sadzba dane
V zmysle § 40 zákona o miestnych daniach a poplatku obec určuje sadzbu dane za ubytovanie
0,20 € osoba /prenocovanie.
Daňová povinnosť
1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej
osoby v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2) Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti obci do 10 dní od vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti.
3) Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu ubytovaných fyzických osôb v knihe ubytovaných a predložiť ju
za zaevidovanie na obecný úrad do 30 dní od vzniku evidencie. Platiteľ dane je povinný na výzvu obce
predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo doručiť na obecný úrad obce v lehote stanovenej vo
výzve.
4) Platiteľ dane je povinný vydať fyzickej osobe, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje
potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:

Číslo potvrdenia a dátum vydania potvrdenia,





Kto vystavil potvrdenia a kto prijal zaplatenú daň,
Komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
Počet prenocovaní a výška zaplatenej dane,



Pečiatka podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od vystavenia
potvrdenia.
5) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka týmito spôsobmi:
 V hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie
( originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu.
 Prevodom z účtu daňovníka na účely platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis z účtu
z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uschová pre daňovú kontrolu 10 rokov od vystavenia výpisu.
Spôsob vyberania dane
Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
 V hotovosti do pokladne obecného úradu
 Prevodom na účet obce.
Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to do 10. dňa po uplynutí
štvrťroka.
ÔSMA ČASŤ
§ 11
Poplatok
1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce
Vlková, okrem elektroodpadov,použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb
i biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým 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, trvalý trávny porast na iný účel ako na
podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného 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.
3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba
z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa ods.2 písm. a) v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou
na podnikanie a miestnom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto
mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu.
4) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností
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. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá
sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj
ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 a zaniká dňom,
ktorým táto skutočnosť zanikne.
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je:
 0,0548 € za osobu a kalendárny deň
 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín

Obec určuje koeficient pre určenie ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu : koeficient = 1
Oznamovacia povinnosť
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30
dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu
(ďalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa §77 ods.7 aj identifikačné údaje
za ostatných členov domácnosti a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods.2 písm. b) alebo písm. c)
názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82 predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku

1.

Vrátenie a zníženie poplatku
Obec vráti poplatok, alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že si poplatník splní oznamovaciu povinnosť
podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote a o vrátenie poplatku alebo jeho pomernú časť
požiada.
Podklady na preukázanie splnenia podmienok pre vrátenie poplatku alebo jej pomernej časti pre
poplatníka, ktorému zanikla povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia:




2.



pri ukončení trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v obci Vlková – potvrdenie o TP alebo PP
v inej obci
pri zániku práva užívať nehnuteľnosť v obci Vlková - Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľnosti.
pri ukončení podnikateľskej činnosti – oznámenie o ukončení podnikania doložené potvrdením
obvodného úradu, odbor živnostenského podnikania o ukončení podnikania
Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku, poplatok zníži o 50 % poplatníkovi,
ktorý :
je študent strednej, alebo vysokej školy a je ubytovaný na internáte, ubytovni, alebo inej
nehnuteľnosti.
3. Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku, poplatok zníži podľa najnižšej
sadzby, poplatníkovi s trvalým, alebo prechodným pobytom, ktorý túto skutočnosť preukáže
najneskôr do 20.12. zdaňovacieho obdobia relevantným dokladom :



sa dlhodobo zdržiaval v zahraničí. Toto obdobie je potrebné preukázať aktuálnym potvrdením
zamestnávateľa na príslušný kalendárny rok, alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný
pobyt v zahraničí.

4. Obec podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku, poplatok odpustí, poplatníkovi
s trvalým, alebo prechodným pobytom, ktorý túto skutočnosť preukáže najneskôr do 20.12.
zdaňovacieho obdobia relevantným dokladom :

sa v určenom období zdržiaval mimo obce Vlková. Doklad pre odpustenie je potvrdenie
o prechodnom pobyte v inej obci a súčasne doklad o zaplatení poplatku na území inej obce.

§ 12
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Spoločné a záverečné ustanovenia
Ak zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, postupuje sa podľa zákona
NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo obce Vlková zrušuje VZN č.6/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vlková.
Návrh VZN č. 1/2020 bol vyvesený na pripomienkovanie občanom obce v úradnej tabuli
obce Vlková dňa 24.11.2020 a zvesený dňa
VZN č.1/2020, Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č.
na riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva konaného dňa
VZN č. 1/2020 vyvesené po schválení na úradnej tabuli v obci Vlková dňa
a zvesené dňa
VZN č.1/2020 nadobúda účinnosť dňa

PhDr. Mgr. Peter Bendík
starosta obce Vlková

