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Obecné zastupiteľstvo v obci Konrádovce v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c),§6 a §
11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona SNR 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 sa uznieslo na
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“), v súlade s ustanovením
zákona číslo 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 miestnom poplatku“) sa ustanovujú podrobnejšie podmienky pre miestne dane a
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Konrádovce
(ďalej len „obec“).

Čl. 2
Druhy miestnych daní
(1)Miestnymi daňami, ktoré obec ukladá, sú:
a)daň z nehnuteľností,
b)daň za psa,
c)daň za užívanie verejného priestranstva,
(2)Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“).

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 3
Daň z nehnuteľností
(1) Daň z nehnuteľností 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“ ).

Čl.4
Daň z pozemkov
(1) Okruh daňovníkov, predmet dane a stanovenie základu dane je upravené zákonom
o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 5 až 7).

Čl. 5
Základ dane
(1) Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery z
pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnoty pozemkov obce uvedenej v prílohe č.1
zákona č.582/2004 Z.z.:

KATASTRÁLNE
ÚZEMIE

HODNOTA V € / m2
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady trvalé trávnaté
porasty

Konrádovce

0,3372

0,0521

(2) Hodnoty pozemkov obce uvedenej v prílohe č.2 zákona č.582/2004 Z.z.:
HODNOTA V € / m2
1,32
1,32
13,20

DRUH POZEMKU
záhrady
zastavané plochy a nádvoria,ostatné plochy
stavebné pozemky

(3) Hodnota lesných pozemkov sa zisťuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty pozemku. Znalecký posudok preukazujúci
hodnotu pozemkov daňovník predloží s daňovým priznaním v lehote na podanie daňového
priznania v zmysle zákona a tohto VZN. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže
znaleckým posudkom, určuje sa hodnota pozemku 0,0521 €/m2 .

Čl. 6
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane z pozemkov v obci je:
Ročná sadzba dane

Druh pozemkov
Orná pôda,vinice,ovocné sady

0,50%

Trvalé trávne porasty

0,50%

Záhrady

0,50%

Zastavané plochy a nádvoria

0,50%

Ostatné plochy

0,50%

Lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy

1,25%

Stavebné pozemky

0,50%

Čl.7
Daň zo stavieb
(1) Okruh daňovníkov, predmet dane a základ dane je upravené zákonom o miestnych
daniach a miestnom poplatku (§ 9 až 11).

Čl. 8
Sadzba dane
(1) Ročná sadzba dane zo stavieb v obci je :
Druh dane
Sadzba dane €/m2
Stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú
0,039
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
0,033
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
Na
skladovanie
vlastnej
pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
0,199
Samostatne stojace garáže
0,199
Priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,
0,330
stavby slúžiace stavebníctvu a stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu
Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť,
0,330
skladovanie a administratívu súvisiace ostatným
podnikaním a zárobkovou činnosťou
Ostatné stavby
0,033
(2) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v Čl. 8 ods.1 tohto VZN sa zvyšuje pri
viacpodlažných stavbách v obci Konrádovce o 0,033 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

Čl.9
Daň z bytov
Okruh daňovníkov, predmet dane a základ dane je upravené zákonom o miestnych
daniach a miestnom poplatku. (§ 13 až 15)

Čl. 10
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov v obci je 0,050 € za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu, nebytového priestoru v bytovom dome.

Čl. 11
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
Zákonné oslobodenie od dane, vznik a zánik daňovej povinnosti je upravené zákonom
o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 17 až 18).

Čl. 12
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1)Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov pre:
-pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
-pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje a rozptylové lúky,
-pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,
-pozemky verejne prístupných parkov, priestorov, detských ihrísk a športovísk,
-pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

TRETIA ČASŤ
Čl.13
Daň za psa
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, a správa
dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku (§ 22 až 28).

Čl. 14
Sadzba dane
Sadzba dane je 4,00 € za jedného psa a kalendárny rok.

Spoločné ustanovenia
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa psa stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
(2) Oslobodenie od dane za psa sa nepriznáva.
(3) Daňovník môže daň za psa zaplatiť:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu
b) na účet obce číslo SK16 5600 0000 0060 5031 0004

ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. 15
Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmet dane, okruh daňovníkov, základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti,
oznamovacia povinnosť a správa dane sú upravené zákonom o miestnych daniach a miestnom
poplatku.

Čl. 16
Verejné priestranstvá a osobitné spôsoby ich užívania
(1) Verejným priestranstvom podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce: cesty, miestne komunikácie, námestia, chodníky, parky a všetky ďalšie
verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
(2) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) Umiestnenie predajného zariadenia. Za predajné zariadenie sa považuje stánok,
slúžiaci na poskytovanie služieb, slúžiaci na predaj tovaru a pod.
b) Umiestnenie predajných stánkov na jednorázové akcie (napr. jarmok, púť, dni obce
a pod.)
c) Umiestnenie reklamného zariadenia. Reklamným zariadením sa rozumie zariadenie
slúžiace na poskytovanie služieb na reklamné a propagačné účely a na predajné akcie
spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh. Za predmetné
zariadenie sa považuje stánok, stôl, reklamný pútač, šiator, reklamný stan, motorové
vozidlo.
d) Ambulantný predaj v obci. Za ambulantný predaj v obci sa rozumie predaj z
osobného motorového vozidla, z prívesného vozíka, z dodávky, z nákladného
motorového vozidla, za pojazdnú opravovňu alebo prevádzkou služieb, brúsenie
nožníc, nožov, oprava dáždnikov, čistenie peria a pod., z predajného stánku.
e) Ostatné osobitné užívanie verejného priestranstva: čo nie je uvedené v bodoch a)
až d)

Čl. 17
Sadzba dane
Sadzba za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa § 16 VZN je ( za každý aj neúplný
m2 a každý aj neúplný deň ) je 1,00 €/m2/deň.

Čl. 18
Náležitosti oznamovacej povinnosti
(1) Osobitné užívanie verejného priestranstva podľa §15 VZN je podmienené osobitným
povolením správcu dane. Daňovník je povinný písomne požiadať správcu dane o súhlas
k osobitnému užívaniu verejného priestranstva na predpísanom tlačive. Daňovník v
žiadosti uvedie požadované obdobie v ktorom bude užívať verejné priestranstvo, účel
užívania, veľkosť plochy. Správca nie je povinný žiadosti vyhovieť.
(2) Po ukončení osobitného užívania verejného priestranstva podľa §15 VZN je daňovník
povinný dať verejné priestranstvo do pôvodného stavu a túto skutočnosť oznámiť
správcovi dane.

Čl. 19
Oslobodenie od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane
Daň sa neplatí za osobitné užívanie verejného priestranstva:
a) na kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

PIATÁ ČASŤ
Čl.20
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(1) Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a
doplnkov.
(2) 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.
(3) Poplatok sa platí za
a) činnosť nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho
odpadu
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods.8
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len
„zákon o odpadoch“)

Čl.21
Poplatník
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá ja 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
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“).

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti nachádzajúce sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúci sa na území
obce na účely podnikania.
(2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý a prechodný pobyt alebo užíva
nehnuteľnosť na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie,
poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Ak má osoba podľa
odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1
písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom 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. To neplatí, ak sa
na poplatníka vzťahuje množstvový zber v obci.

Čl.22
Platiteľ poplatku
(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľností,
(2) Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto
domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich.

Čl. 23
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl. 21 tohto VZN
a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

Čl.24
Sadzba poplatku
(1)Obec Konrádovce stanovuje sadzbu poplatku
Sadzba poplatku komunálneho odpadu pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt,
ktorý nie je stavbou, alebo záhradu vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako
na podnikanie je 0,066 € za osobu a kalendárny deň.
- ročný poplatok pre fyzické osoby je 25,00 €
- ročný poplatok pre právnické osoby je 25,00 €

Čl. 25
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
(2) Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti
v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď
tieto nastali.

Čl. 26
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje každoročne poplatok za komunálny
odpad rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú
časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca
príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok
rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa čl. 26 ods. 1 alebo ods. 2.
(4) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy správcu dane, správca
dane určí poplatok podľa pomôcok.
(5) Poplatok pre fyzické osoby nad 75,00 EUR je splatný v dvoch rovnakých splátkach:
- prvá splátka do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,
- druhá splátka do 31. Augusta príslušného kalendárneho roka.
(6) Poplatok sa platí na účet obce – správcu poplatku prevodným príkazom, poštovou poukážkou
alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Konrádovciach najneskôr v lehote
splatnosti, ktorá je uvedená v rozhodnutí. V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ
povinný uviesť aj identifikačné symboly podľa rozhodnutia.
(7) Ak správca poplatku sám alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi
vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšku
poplatku, upraví obec výšku poplatku.

Čl.27
Vrátenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť
poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení.

Čl. 28
Zníženie poplatku
(1) Obec Konrádovce poplatok zníži o 50%:
a) pre osoby starší ako 80 rokov, ktoré dovŕšili vek v príslušnom roku vydania rozhodnutia
b) pre občanov obce s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov
(c) Fyzickým osobám dlhodobo žijúcich mimo územia obce Konrádovce, ktorí budú svoj
dlhodobý pobyt dokladovať potvrdením o prechodnom pobyte, pracovnou zmluvou,
nájomnou zmluvou, potvrdením od zamestnávateľa, potvrdenie o hospitalizácii, umiestnení
poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, umiestnení do ústavnej starostlivosti,
umiestnení v dome dôchodcov ).
(d) pre študentov denného štúdia, ktorí navštevujú školu so sídlom na území Slovenskej republiky,
na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník
obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo
študenta, doklad o poskytnutí ubytovania (internátny preukaz)
(e) Žiak alebo študent, ktorý študuje mimo územia Slovenskej republiky dokladuje potvrdením o
návšteve školy.
V prípade, že doklad podľa ods. 1 a 2 nie je v slovenskom, českom alebo maďarskom jazyku,
je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
(2) Obec Konrádovce poplatok zníži o pomernú čiastku:
(a) pre osoby zamestnané a ubytované v mieste sídla zamestnávateľa mimo obce Konrádovce,
preukazujúcim dokladom je potvrdenie zamestnávateľa,
(b) osobám, ktoré sú zamestnané formou turnusovej práce, opatrovateľské práce a pod.,
(c) osobám vo výkone trestu, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o umiestnení
v predmetnom zariadení
(d) osobám dlhodobo hospitalizovaným v zdravotníckych zariadeniach,
(e) osobám. Ktoré zmenia trvalý alebo prechodný pobyt,
(f) preukazujúcim dokladom je odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu,
(g) osobám, ktoré majú zrušenú alebo pozastavenú podnikateľskú činnosť, preukazujúcim
dokladom je rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti resp. zrušenie
prevádzky,
(h) za osoby, ktoré zomrú na základe žiadosti pozostalej osoby s predlžením úmrtného listu.

Čl.29
Uplatnenie zníženia poplatku resp. odpustenie poplatku
(1) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec
určilo týmto všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

(2) V prípade, že poplatníkovi vznikne nárok na viac možností zníženia poplatku súčasne
podľa tohto VZN, priznáva sa iba jedna možnosť zníženia poplatku, finančne najvýhodnejšia
pre poplatníka.
(3) Úľavy si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku. Správca určuje za uznateľné doklady s uvedením doby
platnosti alebo pôsobenia:
a) potvrdenie cudzineckej polície príslušného štátu súčasne s potvrdením zamestnávateľa
alebo odberateľa práce, služby alebo s potvrdením agentúry,
b) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
c) potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí,
d) potvrdenie poisťovne, že osoba je zdravotne poistená pre pobyt v cudzine,
e) potvrdenie o návšteve školy súčasne s potvrdením o ubytovaní poplatníka,
f) potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu
g) potvrdenie o ústavnom liečení alebo hospitalizácii,
h) vo výnimočných prípadoch sa dá doklad nahradiť čestným prehlásením, ak nie je možné
predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu nemožnosti získať platné potvrdenie,
i) potvrdenie o zrušení živnosti, podnikania, prevádzky.
(4) Poplatník preukazujúci nárok na zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku je povinný
predkladať žiadosť o zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku každoročne spolu
s príslušnými dokumentmi.
(5) Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

PIATA ČASŤ
Čl.30
Spoločné ustanovenia
(1) Daňovník je povinný označiť platbu miestnych daní a poplatku platobnými údajmi, ktoré
uvedie správca dane v rozhodnutí, ktorým vyrubí miestna daň a poplatok: číslo účtu správcu
dane, kód banky, variabilný symbol, konštantný symbol, ak sú uvedené na rozhodnutí aj
špecifický symbol a správu pre správcu dane. Pri neoznačenej platbe postupuje správca dane
v súlade s § 98a zákona č. 582/2004 Z. z. v znení noviel, t.j. platbu použije na úhradu
daňového nedoplatku, na splátku miestnej dane a poplatku po lehote splatnosti s najstarším
dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových
výdavkov. Rovnaký postup sa použije pri použití daňového preplatku miestnej dane
a poplatku.
(2) Ak nemožno takúto platbu (ods. 1 čl. 30) použiť, správca dane ju na základe žiadosti vráti do
60 dní od doručenia žiadosti poplatníka.
(3) Miestne dane a poplatok obec vyberá:
a) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane a
b) poštovým poukazom na účet správcu dane

c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu Konrádovce.

Čl. 31
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Dodatočne zistená resp. oznámená poplatková povinnosť za obdobie, za ktoré je možné
vyrubiť poplatok v zmysle § 69 ods. 1 daňového poriadku bude posudzovaná a vyrubený
v súlade s VZN platným v príslušnom zdaňovacom období.
(2) Pokiaľ v tomto nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 79/2015
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Tento VZN bolo zverejnené pred rokovaním
Obecného zastupiteľstva na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na web stránke obce dňa
13.11.2020 Pripomienky neboli.
(3) Obecné zastupiteľstvo v obci Konrádovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 01.12.2022 uznesením č. ....../2022 .
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa
02.12.2022 a nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
(5) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Konrádovce č. 3/2020 účinné od 1.1.2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane všetkých jeho dodatkov.
V obci Konrádovce, dňa 01.12.2022

.............................................................

Štefan Magyar starostu obce

