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Obec Kostolná pri Dunaji na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa
podľ a ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 o ds. 4 písm. g) zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č . 5/2020
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kostolná pri Dunaji o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Kostolná pri Dunaji účinné od 15. 12. 2012
Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15. 1. 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 15. 1. 2020
- vyvesený na webovom sídle obce dňa: 15. 1. 2020
- lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 30. 1. 2020
- doručené pripomienky v počte: 0
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 31. 1. 2020
- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 31. 1. 2020
VZN schválené obecným zastupiteľstvom v Kostolnej pri Dunaji dňa 31. 1. 2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 1. 2. 2020; zvesené z úradnej tabule dňa 16. 2. 2020
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce CUET: zlyhalo technické pripojenie
VZN zverejnené na web sídle obce dňa: 1. 2. 2020

VZN nadobúda účinnosť dňom 16. 2. 2020

Ing. Igor Šillo
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji p od ľ a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva
yd áva toto
VŠEOBECNE
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
NARIADENIE
č . 5/2020
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kostolná pri Dunaji o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Kostolná pri Dunaji účinné od 15. 12. 2012
PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto VZN zrušuje VZN Obce Kostolná pri Dunaji o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kostolná pri
Dunaji účinné od 15. 12. 2012 z dôvodu prijatia nových VZN:
VZN č. 2/2018 o miestnej dani z nehnuteľnosti
VZN č. 3/2018 o miestnej dani za nevýherné automaty
VZN č. 4/2018 o miestnej dani za predajné automaty
VZN č. 5/2018 o miestnej dani za psa
VZN č. 6/2018 o miestnej dani za ubytovanie
VZN č. 7/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č. 14/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
DRUHÁ ČASŤ
§2
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Kostolnej pri Dunaji dňa 31. 1. 2020.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. 2. 2020.

V Kostolnej pri Dunaji 1. 2. 2020

Ing. Igor Šillo
starosta obce

