
 

NÁVRH  
Mesto Spišská Nová Ves („ďalej len mesto“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 29, § 36, § 43, 
§ 51, § 59 a § 103 ods. 1  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za      komunálne      odpady      a drobné      stavebné    odpady   v znení neskorších predpisov    
u s t a n o v u j e 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E    M E S T A     
S P I Š S K Á    N O V Á    V E S   

č. 7/2008   O   M I E S T N Y C H    D A N I A C H 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
§ 1 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, 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 z a v á d z a na 
území mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. januára 2009 tieto miestne dane: 
 a) daň za psa, 
 b) daň za užívanie verejného priestranstva, 
 c) daň za ubytovanie, 
 d) daň za predajné automaty. 
 

 
Čl. I 

DAŇ ZA PSA 
§ 2 

Predmet dane 
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, právnickou 
osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom. 
 
(2) 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, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým      
 zdravotným postihnutím. 

 
§ 3 

Daňovník 
(1) Daňovníkom je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je 
 a) vlastníkom psa alebo 
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 b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 

 

§ 4 
Základ dane 

 Základom dane je počet psov. 

§5 
Sadzba dane 

(1) Za jedného psa a kalendárny rok mesto určuje tieto sadzby dane: 
1. 1. U fyzických osôb: 
 a) v rodinných domoch                 25,00 €  
 b) v bytových domoch                                      70,00 €  
 c) v záhradkárskych a chovateľských osadách           35,00 €  
1. 2. U právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov     35,00 €                
1. 3. Sadzba  dane bude určená podľa trvalého pobytu daňovníka. V prípade, že miesto 
držania psa nie je totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, daň bude vyrubená podľa 
miesta držania psa za podmienky, že daňovník preukáže vlastnícky vzťah k predmetnej 
nehnuteľnosti. 
1. 4. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné dokladovať výpisom z 
účtovnej evidencie , že  pes je v majetku daňovníka a slúži na ochranu majetku. 
1. 5.  Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 
 

§ 6  
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane. 
 
(2) Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. 

 
(3) Za účelom preukázania vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 1 a zániku daňovej 
povinnosti podľa odseku 2 daňovník písomne prihlási psa do evidencie  alebo odhlási z 
evidencie psov podľa § 7 tohto nariadenia. 
 

§ 7  
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

(1) Evidenciu psov vedie príslušné oddelenie MsÚ v zmysle VZN č. 1/2003 o niektorých 
podmienkach držania psov. Táto evidencia je podkladom pre vznik a zánik daňovej 
povinnosti. Výpis zo zmien v evidencii psov predloží príslušné oddelenie MsÚ finančnému 
oddeleniu  MsÚ do 5 dňa nasledujúceho mesiaca.       
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(2) Mesto   vyrubí   daň      platobným    výmerom.   Vyrubená   daň   je splatná do 15 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  

 
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Poštové poukážky budú doručené 
daňovníkom do termínu splatnosti dane. 
 
(4) 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 mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 
zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote 
zánik daňovej povinnosti neoznámi.  
 

§ 8 
Zníženie dane  

(1) Mesto zníži daň o 50 %: 
 - dôchodcom bývajúcich v rodinných domoch a bytových domoch s príjmami na 
hranici životného minima, 
 - občanom žijúcich v rodinných a bytových domoch, ktorí k 31.12. predchádzajúceho 
roka dosiahli vek 70 rokov, 
 - občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom.  
 
(2) Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa na základe žiadosti daňovníka. Žiadosť je 
potrebné doručiť MsÚ do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. U novo 
prihlásených psov je potrebné žiadosť predložiť pri prihlasovaní psa do evidencie. Mesto 
zníži daň bez žiadosti občanom, ktorí k 31.12. predchádzajúceho roka dosiahli vek 70 rokov. 
 

§ 9 
Oslobodenie od dane 

Od dane mesto oslobodí: 
 a) Železničnú políciu SR, 
 b) Policajný zbor SR, 
 c) Zbor väzenskej a justičnej stráže, 
 d) Mestskú políciu. 
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Čl. II 
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA  

§ 10 
Predmet dane 

 
(1) Predmetom dane  za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva.  

 
(2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným 
priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného 
zákona. 

 
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie: 
 a)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia,  
 b) umiestnenie stavebného zariadenia,  
 c) umiestnenie  skládky,   
 d) zariadenia   cirkusu,   lunaparku a iných atrakcií,   
 e) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (vyhradené miesto), 
 f ) umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení. 
 

§ 11 
Daňovník  

Daňovníkom je fyzická  osoba alebo právnická osoba, ktorá  verejné priestranstvo užíva. 
 

§ 12 
Základ dane 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného 
priestranstva v m2 .  

§ 13 
Sadzba dane 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená za každý aj začatý m2 osobitne 
užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.  
 
(1) Zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné zariadenia: 
 a) zariadenia na poskytovanie služieb a predajné zariadenia (bufety, stánky, 
ambulantný predaj z auta a pod.) je sadzba  paušálnej dane: 
 

výmera v m2 denný paušál v € mesačný paušál v € 
do 5 1,70 €   20,90 €  

od 6 do 10   3,50 €  40,20 €  
od 11 do 20   5,20 €  69,70 € 
od 21 do 30  6,00 €  87,10 € 
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V prípade záberu verejného priestranstva nad 30 m2 sa zvýši daň (denný paušál) za každých 
10 m2 o  1,70 € . 
 b) letné sezónne posedenia s umiestnením stolov a stoličiek:  
      -  0,105 € /m2 a deň 
Povolenie na umiestnenie takýchto zariadení na základe     žiadostí    vydá   oddelenie 
organizačné.  
 
(2) Zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií: 
 a) umiestnenie cirkusu  - do 500 m2 plochy  35,00 € /deň 
      - nad 500 m2 plochy 70,00 € /deň 
 b) umiestnenie zábavných zariadení (lunaparky, kolotoče, strelnice):  
      -   0,11 €/1m2 /deň  
 Povolenie na umiestnenie takýchto zariadení na základe žiadostí vydá oddelenie 
organizačné.  
 
(3) Umiestnenie stavebných zariadení:  -  0,174 € /m2  /deň. 
  
(4) Umiestnenie skládky:    -  0,279 € /m2 / deň  
Oddelenie výstavby a dopravy vydá rozhodnutie na záber verejného priestranstva a to na 
umiestnenie stavebného zariadenia alebo umiestnenie skládky na základe písomnej žiadosti 
užívateľa.  
 Žiadosti za osobitné užívanie verejného priestranstva uvedené v § 12 ods. 1) až 4) 
musia obsahovať: 
- obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo; u fyzických osôb meno,  
priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 
- miesto, účel, rozlohu a predpokladanú dobu užívania verejného priestranstva. 
 V prípade záberu verejného priestranstva na alebo v tesnej blízkosti pozemných 
komunikácií je potrebné doložiť vyjadrenie OR PZ ODI v Spišskej Novej Vsi. 
 
(5) Umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení: 
 Predmetom    dane sú    reklamné    zariadenia   písomné a obrazové umiestnené alebo 
uskutočňované na verejnosti prístupných pozemkoch vo vlastníctve mesta. 
Medzi reklamné zariadenia zaraďujeme: 
- prenosné reklamné zariadenia. 
Podmienky pre umiestnenie reklamných zariadení: 
a) povolenie     pre        umiestnenie       vydáva príslušné oddelenie MsÚ formou záväzného  
stanoviska na základe písomnej žiadosti majiteľa reklamného zariadenia, 
b) povolenie môže byť    zrušené v prípade porušovania ktorejkoľvek podmienky záväzného 
stanoviska,  ktorým bolo vydané, 
c) nepovolené   alebo    neaktuálne    reklamné   zariadenie   môže byť odstránené z podnetu 
povoľujúceho, t. j. Mesta SNV, 
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d) žiadosť o povolenie reklamného zariadenia musí obsahovať: 
- druh, účel, miesto a čas trvania reklamného zariadenia, 
- zjednodušenú projektovú dokumentáciu zariadenia, 
- stanoviská, vyjadrenia  alebo iné opatrenia orgánov štátnej správy. 
e) majiteľ alebo prevádzkovateľ je povinný: 
- umiestniť reklamné zariadenie len na základe povolenia MsÚ, 
- udržiavať reklamné zariadenie vo vyhovujúcom technickom stave, spĺňajúcom požiadavky 
pôvodného určenia, 
f) reklamné zariadenie nesmie byť postavené skôr, ako naň bolo vydané povolenie. 
Daň sa neplatí za umiestnenie  reklamných zariadení oznamujúcich kultúrne, športové 
podujatia, alebo oznamujúcich prítomnosť cirkusov, kolotočov, resp. lunaparkov v meste. 
 Sadzba dane je 0,174 € za každý aj neúplný m2 záberu verejného priestranstva a za 
každý aj neúplný deň za umiestnenie reklamného zariadenia. 
  
(6) Trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska: 
 Trvalým parkovaním vozidla    sa rozumie    vyhradenie    priestoru   z        verejného  
priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby 
a  súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves).  
 Za trvalé parkovanie vozidla je nasledovná sadzba dane za jedno parkovacie miesto: 
- osobné automobily na sídliskách      3,486 € /mes.     34,850 € /rok 
- osobné automobily v ochrannom pásme 
  pamiatkovej zóny      10,458 € /mes.  104,559 € /rok 
- prenosné garáže pre osobné automobily   13,944 € /mes.            139,419 € /rok 
- nákl. automobily do 5 t (Ávia a pod.)     6,972 € /mes.    69,709 € /rok 
- nákl. automobily nad 5 t a autobusy              13,944 € /mes.  139,419 € /rok 
- vraky motorových vozidiel                  3,485€ /mes.     34,854 € /rok 
- vozidlá taxislužby      17,427 € /mes.  174,268 € /rok 
- vozidlá autoškoly      10,456 € /mes.  104,560 € /rok 
 
 Od dane pri parkovaní osobných automobilov na sídliskách a od dane za prenosnú 
garáž pre osobný automobil je oslobodený  držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ktorý je v zmysle ustanovení § 41 ods. 1 písmena a) zákona NR SR č. 315/1996 
Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený používať označenie 01 podľa vyhlášky 
225/2004 Z. z. Oprávnenie sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla. 
 Proces povoľovania trvalého parkovania na vyhradenom parkovacom mieste je v 
zmysle § 116 zákona č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov o premávke na 
pozemných komunikáciách nasledovný: 
a) fyzická alebo právnická osoba písomne požiada oddelenie výstavby a dopravy MsÚ o  
vyhradenie parkovacieho miesta, 
b)  fyzická  alebo  právnická  osoba  písomne  požiada  oddelenie  výstavby a dopravy o  
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trvalé parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste (už existujúce). 
V žiadosti uvedie: 
-  lokalitu parkovacieho miesta, evidenčné číslo vozidla alebo vozidiel, ktoré budú parkovať 
na vyhradenom parkovacom mieste, 
- obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo; u fyzických osôb meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu. 
K žiadosti doloží - návrh dopravného značenia a súhlas Okresného dopravného inšpektorátu  
PZ SR. 
c) fyzická alebo právnická osoba - prevádzkovateľ taxislužby písomne požiada oddelenie 
výstavby a dopravy o vyhradenie stanovišťa  taxislužby alebo trvalé parkovanie na stanovišti 
taxislužby (už existujúce).  
V žiadosti uvedie: 
-  lokalitu navrhovaného alebo existujúceho stanovišťa taxislužby, evidenčné číslo vozidla 
alebo vozidiel, ktoré budú parkovať na vyhradenom parkovacom mieste, 
- obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo; u fyzických osôb meno, 
priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu. 
K žiadosti doloží - koncesnú listinu, návrh dopravného značenia a súhlas Okresného 
dopravného inšpektorátu PZ SR. 
 Fyzická alebo právnická osoba je povinná požiadať o vydanie rozhodnutia o 
osobitnom užívaní verejného priestranstva vždy 30 dní pred začatím užívania takto 
vyhradeného verejného priestranstva. 
 Oddelenie výstavby a dopravy po obdržaní žiadosti v zmysle zákona č. 193/1997 Z. z. 
v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov rozhodne o povolení za osobitné užívanie verejného 
priestranstva.  
 V rozhodnutí o osobitnom užívaní verejného priestranstva  oddelenie výstavby a 
dopravy určí výšku dane a spôsob využívania stanovišťa taxislužby. 
 Osobné údaje uvedené v žiadostiach na záber verejného priestranstva sú chránené 
podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  
 

  
§ 14 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom 
skončenia  užívania verejného priestranstva. 
 

§ 15 
Oznamovacia povinnosť, vyrubovanie dane a platenie dane 

 (1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 
správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. 
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(2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.  
 
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30  
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce 
dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak daňovník 
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
 
(4) Počas    konania    Spišských   a Vianočných   trhov   platí   režim a sadzby dane uvedené 
v organizačnom poriadku. 
 

Čl. III 
DAŇ ZA UBYTOVANIE 

 

§ 16 
Predmet dane 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v 
ubytovacom zriadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis. 

  
§ 17 

Daňovník 
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. 
 

§ 18 
Základ dane 

Základom dane je počet prenocovaní. 
 

§ 19 
Sadzba dane 

Sadzba dane je 0,40 €  na osobu a prenocovanie. 
 

§ 20 
Vyberanie dane 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie 
poskytuje. 

§ 21 
Povinnosť platiteľa 

Platiteľ je povinný viesť denne knihu ubytovaných ako dôkaz preukaznej evidencie pre účely 
dane. 
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§ 22 
Oznamovacia povinnosť a splatnosť dane 

(1) Platiteľ je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní 
od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje identifikačné 
údaje   ako   aj   identifikačné   údaje   zariadenia,  v  ktorom  poskytuje  služby   
prechodného ubytovania. Ak dôjde k zmenám prípadne zanikne daňová povinnosť, je platiteľ 
povinný nahlásiť tieto skutočnosti do 15 dní odo dňa kedy vznikli.  

 
(2) Platiteľ    je  povinný  prevziať  na  MsÚ  potvrdenia na vyberanie dane.   Tieto  je platiteľ   
povinný vyúčtovať podľa skutočne vybratej dane do 15. dní po ukončení štvrťroka a daň v 
uvedenom termíne aj odviesť na  účet MsÚ. 
 

Čl. IV 
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY 

§ 23  
Predmet dane 

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za 
odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné 
automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. 
 

§ 24 
Daňovník 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 
 

§ 25 
Základ dane 

Základom dane je počet predajných automatov. 
 

§ 26 
Sadzba dane 

Sadzba dane je  50,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.  
 

§ 27 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká 
dňom ukončenia ich prevádzkovania. 
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§ 28 

Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane  a platenie dane 
(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa  
vzniku daňovej povinnosti. 
(2) Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 
31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.   
 
(4) Ak   daňová   povinnosť  zanikne  a  daňovník  oznámi  túto skutočnosť správcovi dane do  
30 dní odo dňa zániku dňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za 
zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti zaniká, ak 
daňovník v lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 

 

Čl. V 
§ 29 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
Konanie 

(l) V prípadoch týmto nariadením neupravených, v konaní vo veciach miestnych daní sa 
postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona o správe 
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 
predpisov č. 511/1992 Zb. 
 
(2) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona  o miestnych poplatkoch č. 
544/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov  sa dokončí podľa doterajších predpisov. 
 
(3) Ak daňová povinnosť a oznamovacia povinnosť vznikne do 31. decembra 2007, 
postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2007. 
 

(4) Ak miestna daň bude  vyrubená po 1. januári 2009 za prechádzajúce zdaňovacie 
obdobia v sume  vypočítanej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008, táto 
suma bude prepočítaná konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa podľa § 2 zákona č. 
659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

(5) Ak mesto vráti miestnu daň  alebo jej pomernú časť zaplatenú pred 1. januárom 
2009 v slovenských korunách v sume vypočítanej podľa   predpisov účinných do 31. 12. 
2008, túto  
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sumu prepočítame konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlime podľa § 2  zákona č. 
659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
§ 30 

Zrušovacie ustanovenia 
Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2007 o miestnych daniach. 

 
 § 31 

Záverečné ustanovenie 
Toto VZN bolo schválené MsZ dňa              a účinnosť nadobúda dňa 01. 01. 2009.  
     
Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta 
dňa 27. 11. 2008 
Schválené VZN vyvesené dňa       
 
 
 
        PhDr. Ján Volný 
        primátor mesta 
 
         
 

 
 


