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Zápisnica  č. 3 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná Ves, ktoré sa konalo 
 dňa 27.09. 2022 o 17:00 hod. v budove Obecného úradu v Kostolnej Vsi 

 

 
PRÍTOMNÍ:   Starostka obce: Mgr. Mária Žofčinová   
Poslanci OZ:    Miloslav Ďuriš, Tomáš Mercek, Boris Hagara, Mariana Kurbelová  
Hlavná kontrolórka: Ing. Nadežda Hopková 
NEPRÍTOMNÍ:  Marcel Medera - ospravedlnený 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová 
 

 
1 Úvod: 
 
a. Otvorenie zasadnutia 
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c. Voľba návrhovej komisie 
 
2 Program: 
 
a) Prejednanie žiadosti Marty Chovancovej o výnimku pri realizácii chaty v chatovej oblasti 
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kostolná Ves č. 3/2022 o miestnych daniach a poplatkoch 
c) Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kostolná Ves č. 4/2022  o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
d) Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kostolná Ves č.. 5/2022 o  v ý š k e  p r í s p e v k u  
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves 
 
3 Rôzne: 
 
Starostka obce predniesla požiadavku o odloženie spoplatnenia hrobových miest o rok na 01.01. 2024. Z dôvodu 
vysokých finančných nákladov občanov v iných oblastiach. 
 
 
               Diskusia 
 
4 Záver 
 
    
1Úvod 
 
a) Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Kostolná Ves, Mgr. Mária Žofčinová, ktorá privítala 
prítomných poslancov.  

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Určila: zapisovateľa zápisnice:    Marcela Iliašová 
             overovateľov zápisnice:   Miloslav Ďuriš 
         Mariana Kurbelová 
 
c) Zvolila: predsedu návrhovej komisie: Tomáš Mercek 

     členov:     Miloslav Ďuriš 
     Boris Hagara 
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Starostka obce prečítala program zasadnutia OZ a dala poslancom OZ o tomto programe hlasovať. 
Poslanci vzali program schôdze OZ  na vedomie a svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 
2 Program: 

a) Prejednanie žiadosti Marty Chovancovej o výnimku pri realizácii chaty v chatovej oblasti 
Starostka obce prečítala poslancom OZ list p. Marty Chovancovej, bytom Sebedražie, Ul. Hlavná 2/70. p. 
Chovancová je spoluvlastníčkou parcely č. 109/19 v k.ú. Kostolná Ves. P. Chovancová žiada poslancov OZ 
o výnimku na realizáciu objektu v chatovej oblasti.  
OZ s požiadavkou p. Chovancovej nesúhlasí z dôvodu nedodržania § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z Vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 
Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh a svoje stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     0 
PROTI:   4   
ZDRŽALI SA :  0 
 

b)   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kostolná Ves č. 3/2022 o miestnych daniach 
a poplatkoch 

 
Starostky obce predložila poslancom OZ návrh znenia VZN nasledovne : 

Návrh 
 Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 6,  § 8 ods. 2, § 12 ods.  2  a 3, § 17 
ods. 2, 3, 4 a 7,  § 29, § 36, § 43, § 59, § 98, § 99e ods. 9 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o miestnych 
daniach“)  u s t a n o v u j e  toto 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná Ves č. 3/2022 
o miestnych daniach a poplatkoch 

  
 §  1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a vyberania  miestnych 
daní  na území obce Kostolná Ves. 

  
§  2 

Druhy miestnych daní a poplatkov 
 

Obec Kostolná Ves zavádza na svojom území miestne dane: 

a. daň z nehnuteľností 
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b. daň za psa 
c. daň za nevýherné hracie prístroje 
d. daň z užívanie verejného priestranstva 
e. daň za ubytovanie 
f. daň za vyhlásenie v miestnom rozhlase 
 
Obec Kostolná Ves pri výbere poplatkov sa riadi: 
sadzobníkom správnych poplatkov, ktorý  je uvedený v Prílohe zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch  
Pre zobrazenie prílohy klikni na odkaz:  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20181101     

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k 
vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. 

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je 
splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. 

Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti 
rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. 

V pokladni obecného úradu je možné zaplatiť : 

miestne poplatky 
správne poplatky 
poplatky za komunálny odpad 
vyrubené dane pre fyzické a právnické osoby. 

Všetky tieto poplatky možno zaplatiť aj prevodom na účet obce Kostolná Ves. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O POPLATKOCH 

Zákon 145/1995 o správnych poplatkoch upravuje správne poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, 
štátne archívy a zastupiteľské úrady ( správne orgány). Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych 
orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. 

Kto je poplatník: 
Poplatníkom je právnická osoba a lebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo na konanie alebo pre 
ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak je poplatníkov 
nakoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. Podnet na úkon môže poplatník urobiť 
písomným podaním alebo žiadosťou. Prijatým vymedzením sa má vylúčiť možnosť obchádzania zákona , 
kedy napríklad rozpočtové organizácie inak generálne oslobodené od platenia správnych poplatkov požadujú 
vykonanie určitých úkonov a konaní za iné najmä fyzické osoby, na ktoré sa oslobodenie inak nevzťahuje. 

Kto je oslobodený od správnych poplatkov: 
Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a štátne rozpočtové organizácie 
Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach , ktoré vykonáva -v mene Slovenskej republiky 
Diplomatický zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby , ktoré podľa 
medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.  Súdy, notári- 
len pri výkone súdneho komisára a podľa osobit. predpisu, exekútori 

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov: 
o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia, štátnych 
sociálnych dávok a sociálnej pomoci, 
o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu, 
o priestupkoch, o slobodnom prístupe k informáciám. 

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. Od 
poplatkov sú ďalej oslobodené úkony , o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20181101
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ktorými je Slovenská republika viazaná. Podľa zákona č. 503/2003 - § 8, ods. 2 – úkony súvisiace s konaním o 
reštitúciách. 

Kedy vzniká poplatková povinnosť a splatnosť poplatkov: 
Poplatková povinnosť vzniká hneď pri podaní, ktoré smerujú k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu 
konania, ak nie je pri jednotlivých položkách sadzobníka stanovené inak. Ak nebol poplatok zaplatený pri 
podaní je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. 

Evidencia poplatkov 
Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o 
príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania. 

Aké sú následky nezaplatenia správneho poplatku: 
Ak poplatky splatné podľa tohto zákona nebudú zaplatené , správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. 
Proti rozhodnutiu o nezaplatení správneho poplatku sa nemožno odvolať. Správny orgán, obec VÚC vydá 
rozhodnutie o zastavení konania. 

Kedy a akým spôsobom sa vracia správny poplatok: 
Správny poplatok vráti orgán, ktorý úkon nevykonal v plnej výške ak sa nemohol vykonať úkon bez zavinenia 
poplatníka, alebo ak bol zaplatení ak na to nebol poplatník povinný. Taký istý postup je pri preplatku. Poplatok 
a preplatok vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa kedy zistil, že sa má poplatok alebo preplatok 
vrátiť. 

Ak sa úkon nevykonal z dôvodu zavinenia samého poplatníka / napríklad - podanie nebolo úplné a napriek 
výzve nedošlo k odstráneniu nedostatkov / napr. živnostenský zákon – ohlásenie živnosti/ môže správny orgán 
na žiadosť poplatníka vrátiť časť správneho poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného správneho 
poplatku. Vrátená suma sa zaokrúhľuje smerom nadol. 

Daňový úrad vráti preplatok , príp. správny poplatok alebo časť správneho poplatku poplatníkovi na základe 
odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení správneho poplatku od príslušného správneho orgánu ktorý úkon 
vykonal . 

Akým spôsobom sa vykonáva doručovanie: 
Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk 
na doručovanie sa vzťahujú ustanovenia zákona o správe daní a poplatkov !! 

Ako sa počítajú lehoty pri zaplatení, vymáhaní a vrátení správneho poplatku: 
Lehoty sú presne definované v zákone č. 145/1995 § 12 a zároveň sa v ňom upravujú lehoty v súvislosti s 
vyberaním, platením a vymáhaním pohľadávok aj s prihliadnutím na osobitné formy platenia poplatkov. Prvým 
dňom lehoty je deň, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie 
15 dní. Ak počítanie lehôt v tomto zákone nie je ustanovené, platia lehoty ustanovené v Zákone o správe daní 
a poplatkov.... 

Zánik práva vybrať poplatok 
Právo správneho orgánu vybrať poplatok zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka , v ktorom 
sa vykonali úkony alebo sa uskutočnilo konanie . 
Právo vybrať rozdiel - doplatok zaniká po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka , v ktorom bol 
pôvodný poplatok zaplatený. 

Zachováva sa trojročná premlčacia lehota tak na vybratie poplatku ako aj na jeho vymáhanie, pričom úkony 
smerujúce na  vybratie SP prerušujú plynutie lehoty. Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo 
doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1. 

Vymáhanie poplatkov 
Splatné poplatky príp. splatné nedoplatky vymáha príslušný daňový úrad-ak sú príjmom štátneho rozpočtu, v 
prípade, že nie sú príjmom štátneho rozpočtu vymáha ich orgán , ktorého je príjmom. 

Kontrola poplatkov 
Daňové úrady vykonávajú kontrolu vyberania správnych poplatkov u orgánov, ktorých poplatky sú príjmom 
štátneho rozpočtu. 
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Obce – majú svoj vlastný kontrolný orgán – kontrolóra , obce , ktorý podľa zákona o obecnom zriadení 
zodpovedá aj za uvedenú problematiku § 18 ods. 2 písm. a). 

Pokuty 
Správnemu orgánu, ktorý neodstránil zistené nedostatky a u ktorých sú poplatky príjmom štátneho rozpočtu 
ukladá daňový úrad. 

 
  

DRUHÁ ČAST 
D a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í  

  
DAŇ  Z  POZEMKOV 

  
§ 3 

Hodnota pozemku 
 

1. Správca dane ustanovuje na území obce Kostolná Ves hodnotu lesných pozemkov   súčasnosť 
0,0578 eura za 1m2 hodnota sa nemení 

ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom. 
 

2. Správca dane ustanovuje na území obce Kostolná Ves hodnotu ornej pôdy  na 0,4611 eur/m2 
ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom. 
 

3. Správca dane ustanovuje na území obce Kostolná Ves hodnotu trvalých trávnatých porastov     
súčasnosť 0,0580 eura za 1m2 hodnota sa nemení 
ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom. 

 
                                                         

§ 4 
Sadzba dane 

 
 Správca dane určuje pre pozemky  na území obce Kostolná Ves ročnú sadzbu dane z pozemkov o 0,25% podľa 
§ 8 odst.1Zákona o miestnych daniach a poplatku. 
 

    
Katastrálne územie Kostolná 

Ves 

a) 
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady,   trvalé  trávnaté porasty 

0,60 % zo základu dane 

b) Záhrady 0,80 % zo základu dane 

c) Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,80 % zo základu dane 

d) 
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, Rybníky 
s chovom rýb a ostatné hospodársky  využívané vodné 
plochy 

0,60 % zo základu dane 

e) Stavebné pozemky 0,80 % zo základu dane 

 
 

DAŇ  ZO  STAVIEB 
 

§ 5 
Sadzba dane 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb podľa §12 odst.1 Zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 eur 
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. 
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2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje na : 
a) 0,066 eura stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu  pre hlavnú stavbu, 
b) 0,30  eura stavby na pôdohospodársku  produkciu, skleníky, stavby pre 

vodné  hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 

c) 0,60 eura chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné a záhradkárske domčeky na 
individuálnu rekreáciu). 

d) 0,30  eura samostatne stojace  garáže, 
e) 0,30 eura stavby hromadných garáží, 
f) 0,30  eura stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou,  
g) 0,60 eura priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 

využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
h) 1,312 eura stavby na ostatné  podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 

súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, 
i) 0,30 eura ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
  

2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 
0,035eura za každé ďalšie  podlažie  okrem prvého nadzemného podlažia.        
     

§ 6 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
1.  Správca dane oslobodzuje od dane  z pozemkov: 
  
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk, 
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 
  
 2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb  vo výške: 
  
a)20 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 
b) 20 %  z daňovej povinnosti na  stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, 
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. 
  
3. Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti je viac 
ako 65 rokov, vrátane. 
 
4. Správca dane určuje že daň v úhrne do sumy 3 eur nebude vyrubovať. 

 
    

TRETIA  ČASŤ 
D a ň  z a  p s a 

  
§ 7 

Predmet dane 
 

Predmetom dane za psa je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou 

osobou na území obce Kostolná Ves.  
§ 8  

Sadzba dane 
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Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 6,00 eur.  
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

  
§ 9 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal 
predmetom dane podľa § 7 tohto nariadenia, a zaniká posledným dňom mesiaca,  v ktorom  pes prestal byť 
predmetom dane. 

  
ŠTVRTÁ ČASŤ 

D a ň   z a  n e v ý h e r n é   h r a c i e   p r í s t r o j e 
  

§ 10 
Sadzba dane 

  
Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok 100,00 eur 

 
§ 11 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
  

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal 
prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 
Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká 
daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 
k zmene správcu dane. 

  
§ 12 

Identifikácia nevýherného hracieho prístroja 
  

1. Daňovník je povinný umiestniť na vlastné náklady na každý nevýherný hrací prístroj identifikačný štítok 
tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní nevýherného hracieho prístroja. 

2. Identifikácia musí obsahovať tieto údaje: 
 názov firmy, resp. meno podnikateľa, IČO, 
 výrobné číslo a druh automatu, 
 adresu prevádzkarne alebo miesta,  kde sa nevýherný hrací prístroj nachádza, 
 dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja 

  
 § 13 

Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie 
prístroje 

   
1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 

hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,  v ktorom mu 
vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej  z nich a to podľa stavu k 1.januáru 
zdaňovacieho obdobia. 

2.  Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu 
zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová 
povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

3. Ak daňovník podal priznanie  k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a 
k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 13 ods. 1 tohto nariadenia  a daňová povinnosť k niektorej 
z týchto daní zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, 
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ku ktorej zanikla daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní od zániku daňovej 
povinnosti. 

4.  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti pomernú časť 
dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie 
pomernej časti dane za psa a za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové 
priznanie v lehote podľa zák. 582/2004 Z. z. § 99 b, ods. 2. 

5. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná v lehote, ktorá je uvedená v rozhodnutí. 
6. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na 

účet obce. Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí. 
7. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať. 

  
  

PIATA ČASŤ 
D a ň    z a   u ž í v a n i e    v e r e j n é h o   p r i e s t r a n s t v a 

  
§ 14 

Verejné priestranstvá 
Obec ustanovuje, že pre účely dane za užívanie verejného priestranstva sú v obci verejnými 
priestranstvami verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 
  

§ 15 
Oznamovacia povinnosť 

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 
pred začiatkom užívania verejného priestranstva. 

  
§ 16 

Sadzba dane 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý  m2 osobitne užívaného verejného 
priestranstva a každý aj začatý deň  5,00 eur                                                

a) umiestnenie cirkusu, lunaparku, kolotoča a iných atrakcií        5,00 € m2 /deň   
b) za záber verejného priestranstva počas trvania stavebného povolenia       

alebo stavebných prác povolených obcou                       0,50 € m2 /deň 
c) za skládku: tuhého paliva,                                                                            0,30 € m2 /deň 

d) ostatné druhy materiálu                                                                                0,30 € m2 /deň 

e) g) za stavbárske lešenie a iné konštrukcie   na obecných pozemkoch        0,05 € m2 /deň    

  

 
 

§ 17 
Oslobodenie od dane 

  
Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, 
ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. 

  
  

ŠIESTA  ČASŤ 
D a ň   z a  u b y t o v a n i e 

  
§ 18 

Sadzba dane 
Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 0,40 eura bez rozdielu veku. súčasný stav 
navrhovaný stav 1,0 eura/ osoba/ noc 
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 § 19  
Oznamovacia povinnosť  

  
1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť obci v lehote do 30 dní od začatia 

poskytovania prechodného odplatného ubytovania, že sa stáva platiteľom dane z ubytovania (ďalej len 
„platiteľ dane“) a uviesť: 

a) identifikačné údaje (meno , priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo obchodné 
meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, kontaktné údaje ), 

b) údaje o ubytovacom zariadení ( adresa ubytovacieho zariadenia, kategorizácia ubytovacieho 
zariadenia, ubytovacia kapacita ). 

2. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmeny ohlásených údajov alebo ukončenie 
poskytovania prechodného odplatného ubytovania. 

  

§ 20  
Platenie dane 

  
1. Platiteľ dane – prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predložiť obci Hlásenie k dani za 

ubytovanie na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia vždy ku koncu kalendárneho roka. 
2. Daň je splatná bez vyrubenia do 10 dní od ukončenia každého roka, v ktorom platiteľ dane poskytoval 

ubytovacie služby, a to v hotovosti do pokladne obce, prípadne na bankový účet obce. Platiteľ dane je 
povinný predložiť obci evidenciu podľa ods. 3 a vyúčtovanie vybratej dane za ubytovanie. 

3. Platiteľ dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) je pre účely tejto dane povinný viesť pravdivú a 
preukázateľnú evidenciu všetkých ubytovaných osôb (daňovníkov) v písomnej alebo elektronickej forme 
(„kniha ubytovaných osôb“), v ktorej uvedie základné údaje o daňovníkovi, najmä meno, priezvisko, 
adresu trvalého pobytu, deň príchodu a deň odchodu. 

4. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom vyznačí daňovníka, 
prípadne počet ďalších osôb s ním ubytovaných, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie 
poskytované a výšku zaplatenej dane. 

  
 § 21  

Platenie dane za vyhlásenie v miestnom rozhlase  
1. Daň za vyhlásenie v miestnom rozhlase sa určuje na 3,00 eur.  

 
 

SIEDMA ČASŤ 
S P O L O Č N É    Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A 

  
§ 21 

Zrušovacie ustanovenia 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. ..3/2022.......... o miestnych 

daniach sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2015 o miestnych daniach. 
 

§22 
Účinnosť 

  
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. ............................. 
o miestnych daniach uznieslo dňa ............................. uznesením č. .................. 
  

  

 



10 

 

Vyvesené:     27.09. 2022 
Zvesené         ................................... 
  
 Svoje pripomienky k návrhu VZ N č 2/2022 môžu uplatniť  fyzické a právnické osoby najneskôr do 12.10. 2022 do 12:00 hod  v písomnej 
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na  obecnom úrade v Kostolnej Vsi, pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text 
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu. vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. 

 
 
 
 
 V Kostolnej Vsi ......................                                                 Mgr. Mária Žofčinová 
                                                                                                       Starostka obce 
 
 
 
o úradu, alebo bezhotovostným prevodom na účet obce: 
 
 
Toto VZN bude vyvesené na obecnej tabuli  a stránke obce do do 12.10. 2022 do 12:00, vyhodnotí pripomienky 
a bude prebiehať schvaľovanie. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 

 
 
 
 
c)  Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kostolná Ves č. 4/2022  o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh 
  Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi podľa § 11 ods. 4 pís. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 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“)  vydáva pre obec Kostolná Ves toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kostolná Ves č. 4/2022 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a  

drobné stavebné odpady 
  

1 § 
 Základné pojmy 

 
1 Komunálne odpady (ďalej len „KO" ) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo 
fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich 
predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z 
domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu 
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla 
používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. 
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a 
priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane 
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parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch 
fyzických osôb. 
2 V obci nie je zavedený množstvový zber KO. 
3 Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo 
pre fyzickú osobu, na ktoré nie je potrebne stavebne povolenie alebo ohlásenie stavby.  
4 V obci je zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 
 

§ 2 
Poplatník 

 
1.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 trávnatý 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 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. 
2. Ak má osoba podľa odseku 1 písmeno a) tohto nariadenia v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný 
pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písmena 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. 1 pís. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 1 pís. 
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. 

 
 
 

§ 3 
Sadzba poplatku 

 
Zdaňovacie obdobie je kalendárny rok. 
 

a) Pre občanov s trvalým pobytom v obci: 
0,074  € za osobu a kalendárny deň  pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
( 0,074 x (365) počet kalendárnych dní v zdaňovacom období = 27,01 € zaokrúhlené nadol 27,00 
€) pre fyzickú osobu. 
 

b) Pre chatárov a chalupárov: 
0,074 € za osobu a kalendárny deň  pre poplatníka podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
( 0,074 x (365) počet kalendárnych dní v zdaňovacom období = 27,01 €  zaokrúhlené nadol 27,00 
€) pre fyzickú osobu. 
 

c) 0,046 € za jeden liter komunálnych odpadov pre poplatníka uvedeného  
v § 3 ods. 1 pís. b) a c) pre každú ďalšiu 110 litrovú KUKA nádobu. 
0,04545 € x 110 litrov (KUKA nádoba) = 4,9995 € zaokrúhlené na 5,00 €  / jeden vývoz x počet 
vývozov 
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d) 0,050 €  za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 

 
§ 4 

Určenie poplatku 
 Výška poplatku sa určuje: 

1. Pre poplatníka podľa § 3  písm. a) tohto nariadenia sa poplatok určí ako súčin sadzby poplatku 
a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník obci trvalý 
alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať. 

2. Pre poplatníka podľa  § 3 písm. b) tohto nariadenia množstvový zber – ako súčin frekvencie 
odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom 
zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.  

§ 5 
Oznamovacia povinnosť 

1. 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, 
v prípade určeného zástupcu podľa § 77 ods.7 zákona o miestnych daniach aj identifikačné údaje za 
ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 ods. 2  pís. b) alebo písm. c) 
zákona o miestnych daniach, názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania 
a identifikačné číslo, 
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, 
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 80 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych 
daniach. 
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. 

§ 6 
Vyrubenie poplatku 

1. Obec Kostolná Ves vyrubuje poplatok každoročne  rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
2.  Poplatok za  drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín obec nevyrubuje rozhodnutím. 
Uhrádza sa do pokladne obce v hotovosti. 
  

§ 7 
Vrátenie poplatku 

  
Obec Kostolná Ves vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť 
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a ktorý preukáže splnenie podmienok na vrátenie 
poplatku alebo jeho pomernej časti: 
- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti, a na základe 
dokladov, ktoré preukazujú zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na území obce Kostolná Ves, ktorú 
bol poplatník oprávnený užívať a v ktorej nemal evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt, 
- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti z dôvodu ukončenia 
trvalého alebo prechodného pobytu v obci Kostolná Ves, pričom skončenie pobytu si správca dane overí 
v evidencii obyvateľstva, 
- na základe žiadosti, v ktorej poplatník uvedie deň zániku poplatkovej povinnosti,  
- na základe dokladov, ktoré preukazujú ukončenie podnikateľskej činnosti na území obce   
Kostolná Ves. 
Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 ods. 2 zákona č. 
582/2004 Z. z. 

 
§ 8  
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Zníženie poplatku 
 Na základe žiadosti poplatníka, ktorá bude doručená do  30.novembra zdaňovacieho obdobia obdobia 
odo dňa rozhodnutia  obec Kostolná Ves zníži poplatok  o 10,00 € za  rok  ak poplatník jednoznačne 
preukáže hodnovernými dokladmi,  že sa viac ako  90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo 
nezdržiaval na území obce. 
 
 
 1. Študenti SŠ a VŠ mimo trvalé bydliska – aktuálne potvrdenie o návšteve školy formou denného 
štúdia alebo aktuálne potvrdenie o prechodnom ubytovaní, prípadne aktuálne potvrdenie o zaplatení 
miestneho poplatku za KO a DSO. 
2. Občania pracujúci v zahraničí – potvrdenie o zamestnaní v zahraničí vzťahujúce sa na zdaňovacie 
obdobie. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo v českom jazyku je potrebné k dokladom doložiť aj 
jeho preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad). 
3.Občania  dlhodobo pracujúci v SR (prípadne iných štátoch) mimo trvalého bydliska – potvrdenie 
o zamestnaní alebo prechodnom ubytovaní mimo trvalého bydliska, alebo potvrdenie o zamestnaní 
prípadne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO (doklady vzťahujúce sa na 
zdaňovacie obdobie). 
4. Fyzické osoby, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt ani prechodný pobyt a vlastnia nehnuteľnosti slúžiace 
na bývanie. 
Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, ako dlho sa poplatník v určenom období nezdržiaval na 
území obce Kostolná Ves. 
Vo výnimočných prípadoch je možné predložiť čestné vyhlásenie. 
V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období , je 
potrebné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie. 
5. obec zníži poplatok o 30 % nasledovným výpočtom 27,00 € -30% = 18,90 € zaokrúhlene  na sumu 
19 € osobám: 

 v hmotnej núdzi; 
 staršia ako 65 rokov, vrátane 
 držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím; 
 prevažne alebo úplne bezvládna osoba. 

 
 § 9  

Odpustenie poplatku 
 Žiadosti o odpustenie poplatku v určenom období podáva poplatník obci písomne. V žiadosti uvedie 
dôvod, pre ktorý žiada poplatok odpustiť. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, ktoré preukazujú 
skutočnosti, pre ktoré poplatník žiada  odpustiť poplatok. 
 1. Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému  v §3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 
a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá: 
a) sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého určeného obdobia mimo územia obce – potvrdenie 
o výkone trestu, 
b) je umiestnená v domove alebo ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení počas 
celého určeného obdobia mimo územia obce – potvrdenie o umiestnení v domove alebo v obdobnom 
zariadení, 
c) je prihlásená na prechodný pobyt v inej obci – aktuálne potvrdenie miestnej samosprávy o zaplatení 
miestneho poplatku za KO a DSO v mieste prechodného pobytu. (trvalý pobyt v obci Kostolná Ves). 
d) je prihlásená na trvalý pobyt v inej obci – aktuálne  potvrdenie úradu miestnej samosprávy 
o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO na základe trvalého pobytu ( prechodný pobyt v obci 
Kostolná Ves). 
e) občania  dlhodobo (celoročne) pracujúci v SR (prípadne iných štátoch) mimo trvalého bydliska – 
potvrdenie o zamestnaní alebo prechodnom ubytovaní mimo trvalého bydliska, alebo potvrdenie 
o zamestnaní prípadne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO (doklady vzťahujúce 
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sa na zdaňovacie obdobie). 
V prípade, že podmienky na odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období,  je 
potrebné predložiť doklady na odpustenie poplatku  za každé zdaňovacie obdobie. 
 2Obec oslobodí od poplatku: 
a) deti narodené  v priebehu roka 

§ 10 
 Platenie poplatku 

 
Poplatník môže poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom z účtu na určený účet obce, alebo priamo v 
pokladnici obecného úradu. Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť prideleným variabilným 
symbolom. 

 
§ 11 

 Platenie poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 
 

 Poplatník je povinný po odovzdaní drobného stavebného odpadu v zariadení na to určenom zaplatiť 
podľa určeného množstva poplatok za drobný stavebný odpad okamžite do pokladne správcovi tohto 
poplatku. Poplatok sa nevyrubuje rozhodnutím.  
  

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

  
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2022 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné   stavebné odpady   sa zrušuje   Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 2/2019 zo dňa 
04.12. 2019. 
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Kostolnej 
Vsi dňa  .................................... uznesením č. ................................ 
V Kostolnej Vsi ....................... 
  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023 
  
Vyvesené dňa: 27.9.2022 
Zvesené dňa:   ...................................... 
 Svoje pripomienky k tomuto návrhu VZ N môžu uplatniť  fyzické a právnické osoby najneskôr do 
30.11.2016 v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na  obecnom úrade v Kostolnej Vsi, 
pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť novy text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu. vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
                                                                                       
                                                                                          Mgr. Mária Žofčinová 
                                                                                                Starostka obce 

 
Toto VZN bude vyvesené na obecnej tabuli  a stránke obce do do 12.10. 2022 do 12:00, vyhodnotí pripomienky 
a bude prebiehať schvaľovanie. 

 

Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
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d)  Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia obce Kostolná Ves č.. 5/2022 o  v ý š k e  p r í s p e v k u  
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves 

Návrh 
Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves  na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g)  zákona SNR č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28  ods. 5 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )  ktorým sa dopĺ%na zákon  č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov    
v y d á v a   toto  

 
 

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  o b c e  K o s t o l n á  Ve s  č. 5/2022 
 

o  výške pr íspevku  
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov  

v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Obec Kostolná Ves je zriaďovateľom   školského zariadenia – Materskej školy Kostolná Ves  
             
 (2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa   a určiť podmienky platenia 
tohto príspevku za pobyt v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves  
 
 

Čl. 2 
Výška príspevku   

 
(1) Obec Kostolná Ves  týmto VZN určuje výšku  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves, ktorej zriaďovateľom je Obec Kostolná Ves  v čase ich pobytu 
v   školskom zariadení nasledovne :  
 
18 €  / dieťa, slovom: osemnásť /  za jeden kalendárny mesiac 
 
(2) Zákonný zástupca dieťaťa   uhrádza výšku finančného príspevku za pobyt v školskom zariadení určenú týmto 
VZN.  
 
(3) Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu 
choroby alebo rodinných dôvodov, ktorá je doložená  preukázateľným spôsobom / lekárske potvrdenie pri 
chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch a pod. / 

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase letných prázdnin alebo pri prerušení prevádzky MŠ zapríčinenej 
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi 

 V takýchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca iba pomernú časť mesačného poplatku. 
c) ak zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ Kostolná Ves doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
d) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

3. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vždy do 10.dňa v kalendárnom mesiaci, za aktuálny mesiac na účet obce 
Kostolná Ves, ktorý oznamuje verejne dostupným spôsobom zákonnému zástupcovi samotná MŠ. 

 
 

Čl. 3 
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 Určenie podmienok platenia príspevku 
 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný uhradiť finančný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ  v hotovosti do pokladne  
MŠ v termíne určenom interným predpisom riaditeľky MŠ Kostolná Ves, ktorý musí byť zverejnený na mieste 
verejne prístupnom pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich školské zariadenie v rámci budovy MŠ 
 
 
 

Čl. 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves 
 

(2)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves  
     dňa ............................................  
 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2022. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN 
     stráca platnosť VZN č. 1/2013   o   v ý š k e   p r í s p e v k u zákonného zástupcu dieťaťa na  
     čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení – MŠ Kostolná Ves schválené na OZ Obce Kostolná Ves 
 dňa 30. 1. 2013.   
 
Toto VZN nahrádza doteraz platné VZN č. 1/2013 zo dňa 31.03. 2013 
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kostolná Ves   
Vyvesené dňa: 27.09. 2022 
Zvesené dňa: 

V Kostolnej Vsi dňa ........................................... 
Toto VZN bude vyvesené na obecnej tabuli  a stránke obce do do 12.10. 2022 do 12:00, vyhodnotí pripomienky 
a bude prebiehať schvaľovanie. 
Poslanci zobrali na vedomie predložený návrh a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
 
 
  

........................................ 
starosta obce 

 

 
 
 
3 Rôzne: 
Starostka obce predniesla požiadavku o odloženie spoplatnenia hrobových miest o rok na 01.01. 2024. Z dôvodu 
vysokých finančných nákladov občanov v iných oblastiach. 

Poslanci zobrali na vedomie požiadavku a svoje súhlasné stanovisko prejavili hlasovaním. 
HLASOVANIE: 
ZA :     4 
PROTI:   0   
ZDRŽALI SA :  0 
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4 Záver 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila pani starostka a poďakovala za účasť všetkým prítomným. 
Prílohy: 1. Prezenčná listina 
 
 
V Kostolnej Vsi, dňa  27.09. 2022 
 
 
Zapisovateľka:  Marcela Iliašová  ...………………………..... 
 
Overovatelia:    Miloslav Ďuriš  ……………………………. 
 
                         Mariana Kurbelová …………………………….      


