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Prehľad platných VZN Obce Konská ku dňu 01.01.2021 - link na konkrétne VZN a datky k VZN
VZN
č.
1
2
3

4

5
6

Všeobecne záväzné nariadenia obce Konská
VZN o dani z nehnuteľností
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva,
dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a o dani za
nevýherné hracie prístroje

Schválené uznesením č./zo dňa

7/2012 bod 1 písm. d) zo
dňa 13.12.2012
8/2016 bod 1 písm. d) zo
dňa 12.12.2016

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8

7/2012 bod 1 písm. e) zo
dňa 13.12.2012

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8

(VZN o ostatných poplatkoch - zrušené uznesením č.. zo dňa.....,
nahradené smernicou)
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za tieto služby
VZN, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská a spoločné školské
obvody so susednými obcami

7

VZN o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

8

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,
prílohy

9

(VZN o zabezpečovaní odvádzania odpadovej vody verejnou
kanalizáciou v katastrálnom území obce Konská v mieste, kde je
kanalizácia vybudovaná - zrušené uznesením č.. zo dňa.....)

Dodatky k
VZN č.

1, 2, 3, 4

1
9/2017 bod 1 písm. f) zo dňa
1
11.12.2017
9/2011 bod 1 písm. f) zo dňa
09.12.2011
6/2008 bod.. písm. .. zo dňa
15.12.2008
5/2012 bod 1 písm. d) zo
1
dňa 31.08.2012

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
10
71/2019 zo dňa 14.08.2019
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská
6/2008 bod písm. .. zo dňa
11 VZN upravujúce spôsob prenájmu obecných nájomných bytov
15.12.2008
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
9/2011 bod 1 písm. g) zo
12 materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území
dňa 09.12.2011
obce Konská
4/2010 bod 1 písm. b) zo
13 VZN o miestnom referende
dňa 15.10.2010
VZN o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode 7/2011 bod 1 písm. d) zo
14
a času prevádzky služieb na území obce Konská
dňa 26.08.2011
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
10/2014 bod 1 písm. c) zo
15 trhových miestach v obci Konská a trhový poriadok obce,
dňa 30.10.2014
prílohy
9/2011 bod 1 písm. i) zo dňa
16 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Konská
09.12.2011

1, 2

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

17

(VZN Požiarny poriadok - zrušené uznesením č.. zo dňa....., nahradené
smernicou)

18

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku na území 4/2012 bod 1 písm. f) zo dňa
1
obce Konská
29.06.2012

1, 2, 3

19 VZN o záväznej časti územného plánu obce Konská
20
21

22

23
24
25

5/2012 bod 1 písm. g) zo
dňa 31.08.2012
5/2013 bod 1 písm. d) zo
dňa 23.09.2013

VZN Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska pri ZŠ s MŠ
Konská, príloha
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
7/2014 bod 1 písm. i) zo dňa
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
30.07.2014
podľa miestnych podmienok na území obce Konská
VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
9/2015 bod 1 písm. i) zo dňa
verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území
10.12.2015
obce Konská
VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
2/2016 bod 1 písm. e) zo
a číslovaní stavieb na území obce Konská, príloha č. 2a,
dňa 22.03.2016
príloha č. 2b, príloha č. 3
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
5/2016 bod 1 písm. d) zo
stavebnými odpadmi na území obce Konská
dňa 13.06.2016
9/2017 bod 1 písm. i) zo dňa
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
11.12.2017

1

