Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach v súlade s ustanovením § 6 zákona 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 vydáva tento

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2012
obce Koniarovce
o miestnych daniach a poplatku
na území obce Koniarovce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza nasledovné miestne dane a poplatok
1. daň za psa
2. daň za užívanie verejného priestranstva
3. poplatok
2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a poplatku uvedených v § 1 ods. 1 až 3 je kalendárny
rok.

PRVÁ ČASŤ
Daň za psa
§2
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
§3
Daňovník
Daňovník je fyzická osoba alebo právnickí osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.

§5
Oslobodenie od dane
Oslobodený od platenia dane za psa je vlastník s ťažkým zdravotným postihnutím.
§6
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 3 €. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§7
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.
§8
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. Ak daňovník v uvedenej lehote neoznámi
zánik daňovej povinnosti, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
2. Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie
splatná do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
3. Spôsoby platenia dane
- do pokladne Obecného úradu Koniarovce
- prevodným príkazom na účet obce č.ú. 0805726001/5600
- poštovou poukážkou na č.ú. 0805726001/5600

DRUHÁ ČASŤ
daň za užívanie verejného priestranstva
§9
1) Správcom dane je Obec Koniarovce, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.
2) Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenia skládky.
3) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce:
a/ miestne komunikácie vo vlastníctve obce
b/ chodník okolo hlavnej cesty
c/ nezastavané plochy majetku obce
d/ priestranstvo pred obecným úradom určené pre ambulantný predaj

4) Obec pre účely tohto VZN určuje tieto trhové miesta a miesta na ambulantný predaj:
a) trhovisko (parc. č. 446) verejné priestranstvo pred Obecným úradom v Koniarovciach
b) ambulantný predaj (parc. č. 466) verejné priestranstvo pred Obecným úradom
v Koniarovciach
c) príležitostný trh (parc. č. 510) areál TJ
5) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.
§10
Daňovník
1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvá užíva.
2) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň,
v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
3) Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Je povinný oznámiť obci skutočnosť, že osobitné
užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného
stavu.
§11
Základ dane
1) základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
2) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
§12
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie
služieb, trhoviska a ambulantného predaja sa stanovuje: 0,15 € za každý začatý m2 a deň
2. sadzba dane za užívanie verejného priestranstva využívaného na príležitostný trh: 0,1 € za
každý začatý m2 a deň
3. sadzba dane využívaného verejného priestranstva na účely skládky po uplynutí doby
6 mesiacov sa stanovuje: 2.- € za každý začatý m2 a začatý mesiac.
§13
Vyrubenie a platenie poplatku
1) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím . Platí sa jednorázovo najneskoršie do 15 dní po
skončení použitia verejného priestranstva.
2) Poplatok vyrubený v súlade s odsekom 1 je možné uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet v Prima banka Topoľčany, č.úč.0805726001/5600,
b) poštovou poukážkou na účet obce č. 085726001/5600,
c) v hotovosti do pokladne obecného úradu

TRETIA ČASŤ
Poplatok
§14
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce
Koniarovce.
§15
Poplatník
Poplatok platí poplatník:
a) fyzická osoba – občan, pričom občan je poplatníkom za komunálne odpady ak má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, ale v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, čiže danú
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie. ( napr. školy, orgány štátnej správy a pod...)
c) podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
( napr. rôzne firmy, ako aj fyzické osoby – podnikatelia )
§16
Platiteľ poplatku
1. Platiteľom poplatku je:
a) v prípade nehnuteľností určených na bývanie platiteľom je užívateľ nehnuteľnosti
alebo jej vlastník.
b) V prípade neobývaných rodinných domov je platiteľom vlastník danej nehnuteľnosti.
c) u nehnuteľnosti využívaných na podnikateľské účely, ktorých vlastníkom nie je obec
alebo štát vždy podnikateľský subjekt, ktorý nehnuteľnosť užíva.
d) u nehnuteľnosti, ktorá je z časti využívaná na bývanie a z časti na podnikanie platiteľ
poplatku je určený za každú časť nehnuteľnosti samostatne.
e) u nehnuteľností využívaných na iné účely ako na bývanie a podnikanie, ktoré nie sú
vo vlastníctve obce alebo štátu jej užívateľ
f) ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu alebo obce, je platiteľom užívateľ
2. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca určený
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu , určí platiteľa obec.
§17
Poplatková povinnosť
Poplatková povinnosť vzniká dňom:
1. pre fyzickú osobu – občana
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor

2. pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť a je nehnuteľnosť takáto PO oprávnená užívať
alebo ju užíva na iný účel ako je podnikanie
3. pre podnikateľa ( právnickú alebo fyzickú osobu )
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
§18
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je: 0,037 Euro za osobu a kalendárny deň
0,0959 Euro za PO a FO, ktoré podnikajú na území obce a kalendárny deň
2. Koeficient – 1
3. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
§19
Určenie poplatku
1. Fyzické osoby – obyvatelia
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počas ktorých má alebo bude mať
poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť
2. Právnické osoby a podnikatelia
a) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní podnikania a ukazovateľa dennej
produkcie
b) ukazovateľ dennej produkcie – priemerný počet zamestnancov neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt vynásobený koeficientom
určeným obcou.
c) Rozhodujúcim obdobím je počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok
§20
Zníženie a odpustenie poplatku
1) Poplatok sa zníži o 50 %, ak poplatník preukáže na základe podkladov.
a) ak je občan - študent ubytovaný mimo územia obce, alebo vykonáva prácu mimo územia
obce, kde je počas pracovného týždňa ubytovaný(podklady:potvrdenie zamestnávateľa, školy)
Potvrdenie je potrebné doručiť obci do 31. januára zdaňovacieho roka
b) ak PO a FO, ktoré podnikajú a predložia potvrdenie, že zamestnávajú 5 a viac
zamestnancov.
Potvrdenie je potrebné doručiť obci do 31. januára zdaňovacieho roka
c) FO, ktorá vlastní neobývaný rodinný dom.
2. Poplatok sa odpustí
a) ak sa občan dlhodobo zdržiava v zahraničí, poplatok sa odpustí po predložení podkladov
( podklady: potvrdenie zamestnávateľa, pre ktorého vykonával v zahraničí prácu, potvrdenie o
štúdiu v zahraničí, a pod. alebo čestným vyhlásením)
Potvrdenie je potrebné doručiť obci do 31. januára zdaňovacieho roka
b) ak občan zaplatí poplatok v inej obci z dôvodu prechodného alebo trvalého pobytu –
- (po predložení potvrdenia o zaplatení)

21§
Vyrubenie a platenie poplatku
1.Poplatok vyrubí obec rozhodnutím
2.Poplatok vyrubený v súlade s odsekom 1 je možné uhradiť do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia:
a) bezhotovostným prevodom na účet v Prima banka Topoľčany, č.úč.0805726001/5600,
b) poštovou poukážkou na účet obce č. 085726001/5600,
c) v hotovosti do pokladne obecného úradu

§22
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
2. Zrušuje sa VZN č. 4/2002 a VZN č. 3/2009
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

V Koniarovciach dňa 5.9.2012
Miroslav Konštiak
starosta obce

vyvesené: 10.9.2012

zvesené: 25.9.2012

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach v súlade s ustanovením § 6 zákona 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 vydáva tento

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2012
obce Koniarovce
o miestnych daniach a poplatku
na území obce Koniarovce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza nasledovné miestne dane a miestny
poplatok
1. daň za psa
2. daň za užívanie verejného priestranstva
3. poplatok
2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a miestneho poplatku uvedených v § 1 ods. 1 až 3 je
kalendárny rok.

PRVÁ ČASŤ
Daň za psa
§2
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
§3
Daňovník
Daňovník je fyzická osoba alebo právnickí osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5

Oslobodenie od dane
Oslobodený od platenia dane za psa je vlastník s ťažkým zdravotným postihnutím.
§6
Sadzba dane
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 3 €. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§7
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.
§8
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
1. Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku resp. zániku daňovej povinnosti. Ak daňovník v uvedenej lehote neoznámi
zánik daňovej povinnosti, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.
2. Obec vyrúbi daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie
splatná do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
3. Spôsoby platenia dane
- do pokladne Obecného úradu Koniarovce
- prevodným príkazom na účet obce č.ú. 0805726001/5600
- poštovou poukážkou na č.ú. 0805726001/5600

DRUHÁ ČASŤ
daň za užívanie verejného priestranstva
§9
1) Správcom dane je Obec Koniarovce, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo
nachádza.
2) Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie
služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,
lunaparku a iných atrakcií, umiestnenia skládky.
3) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce:
a/ miestne komunikácie vo vlastníctve obce
b/ chodník okolo hlavnej cesty
c/ nezastavané plochy majetku obce
d/ priestranstvo pred obecným úradom určené pre ambulantný predaj
4) Obec pre účely tohto VZN určuje tieto trhové miesta a miesta na ambulantný predaj:

d) trhovisko (parc. č. 446) verejné priestranstvo pred Obecným úradom v Koniarovciach
e) ambulantný predaj (parc. č. 466) verejné priestranstvo pred Obecným úradom
v Koniarovciach
f) príležitostný trh (parc. č. 510) areál TJ
5) Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez
vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné
účely.
§10
Daňovník
1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvá užíva.
2) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň,
v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
3) Daňovník je povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv
na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Je povinný oznámiť obci skutočnosť, že osobitné
užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného
stavu.
§11
Základ dane
1) základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 .
2) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením
užívania verejného priestranstva.
§12
Sadzba dane
1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva zariadeniami slúžiacimi na poskytovanie
služieb, trhoviska a ambulantného predaja sa stanovuje: 0,15 € za každý začatý m2 a deň
2. sadzba dane za užívanie verejného priestranstva využívaného na príležitostný trh: 0,1 € za
každý začatý m2 a deň
3. sadzba dane využívaného verejného priestranstva na účely skládky po uplynutí doby
6 mesiacov sa stanovuje: 2.- € za každý začatý m2 a začatý mesiac.
§13
Vyrubenie a platenie poplatku
3) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím . Platí sa jednorázovo najneskoršie do 15 dní po
skončení použitia verejného priestranstva.
4) Poplatok vyrubený v súlade s odsekom 1 je možné uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na účet v Prima banka Topoľčany, č.úč.0805726001/5600,
b) poštovou poukážkou na účet obce č. 085726001/5600,
c) v hotovosti do pokladne obecného úradu

TRETIA ČASŤ

Poplatok
§14
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý vzniká na území obce
Koniarovce.
§15
Poplatník
Poplatok platí poplatník:
d) fyzická osoba – občan, pričom občan je poplatníkom za komunálne odpady ak má v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Poplatníkom je aj občan, ktorý nemá v obci trvalý
alebo prechodný pobyt, ale v obci je vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, čiže danú
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.
e) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie. ( napr. školy, orgány štátnej správy a pod...)
f) podnikateľ, ktorý užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel
podnikania ( napr. rôzne firmy, ako aj fyzické osoby – podnikatelia )
§16
Platiteľ poplatku
3. Platiteľom poplatku je:
g) v prípade nehnuteľností určených na bývanie platiteľom je užívateľ nehnuteľnosti
alebo jej vlastník.
h) V prípade neobývaných rodinných domov je platiteľom vlastník danej nehnuteľnosti.
i) u nehnuteľnosti využívaných na podnikateľské účely, ktorých vlastníkom nie je obec
alebo štát vždy podnikateľský subjekt, ktorý nehnuteľnosť užíva.
j) u nehnuteľnosti, ktorá je z časti využívaná na bývanie a z časti na podnikanie platiteľ
poplatku je určený za každú časť nehnuteľnosti samostatne.
k) u nehnuteľností využívaných na iné účely ako na bývanie a podnikanie, ktoré nie sú
vo vlastníctve obce alebo štátu jej užívateľ
l) ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu alebo obce, je platiteľom užívateľ
4. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca určený
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu , určí platiteľa obec.
§17
Poplatková povinnosť
Poplatková povinnosť vzniká dňom:
4. pre fyzickú osobu – občana
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať nebytový priestor
5. pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť a je nehnuteľnosť takáto PO oprávnená užívať
alebo ju užíva na iný účel ako je podnikanie
6. pre podnikateľa ( právnickú alebo fyzickú osobu )
- dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania
-

§18
Sadzba poplatku
1. Sadzba poplatku je: 0,037 Euro za osobu a kalendárny deň
0,0959 Euro za PO a FO, ktoré podnikajú na území obce a kalendárny deň
2. Koeficient – 1
3. Vyrubené poplatky sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
§19
Určenie poplatku
3. Fyzické osoby – obyvatelia
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počas ktorých má alebo bude mať
poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých užíva nehnuteľnosť
4. Právnické osoby a podnikatelia
d) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní podnikania a ukazovateľa dennej
produkcie
e) ukazovateľ dennej produkcie – priemerný počet zamestnancov neznížený o počet
osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt vynásobený koeficientom
určeným obcou.
f) Rozhodujúcim obdobím je počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok
§20
Zníženie a odpustenie poplatku
2) Poplatok sa zníži o 50 %, ak poplatník preukáže na základe podkladov.
a) ak je občan - študent ubytovaný mimo územia obce, alebo vykonáva prácu mimo územia
obce, kde je počas pracovného týždňa ubytovaný(podklady:potvrdenie zamestnávateľa, školy)
Potvrdenie je potrebné doručiť obci do 31. januára zdaňovacieho roka
b) ak PO a FO, ktoré podnikajú a predložia potvrdenie, že zamestnávajú 5 a viac
zamestnancov.
Potvrdenie je potrebné doručiť obci do 31. januára zdaňovacieho roka
c) FO, ktorá vlastní neobývaný rodinný dom.
2. Poplatok sa odpustí
a) ak sa občan dlhodobo zdržiava v zahraničí, poplatok sa odpustí po predložení podkladov
( podklady: potvrdenie zamestnávateľa, pre ktorého vykonával v zahraničí prácu, potvrdenie o
štúdiu v zahraničí, a pod. alebo čestným vyhlásením)
Potvrdenie je potrebné doručiť obci do 31. januára zdaňovacieho roka
b) ak občan zaplatí poplatok v inej obci z dôvodu prechodného alebo trvalého pobytu –
- (po predložení potvrdenia o zaplatení)

21§

Vyrubenie a platenie poplatku
1.Poplatok vyrubí obec rozhodnutím
2.Poplatok vyrubený v súlade s odsekom 1 je možné uhradiť do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia:
a) bezhotovostným prevodom na účet v Prima banka Topoľčany, č.úč.0805726001/5600,
b) poštovou poukážkou na účet obce č. 085726001/5600,
c) v hotovosti do pokladne obecného úradu

§22
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
2. Zrušuje sa VZN č. 4/2002 a VZN č. 3/2009
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

V Koniarovciach dňa 5.9.2012
Miroslav Konštiak
starosta obce

vyvesené: 10.9.2012

zvesené: 25.9.2012

