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OBEC VELUŠOVCE
Obecné zastupiteľstvo v o Velušovciach na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. d)
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 toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2018
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016
o miestnych daniach
Čl. 1
VZN č. 4/2016 o miestnych daniach na území obce Velušovce sa mení a dopĺňa takto:
V časti – § 5 Označenie platby sa mení na § 5 Spoločné ustanovenia a označenie platby
1. Správca dane určuje, že nebude vyrubovať podľa tohto ustanovenia sumu dane
najviac v úhrne do sumy štyroch eur.
2. Daňovník označí platbu za daň z nehnuteľnosti:
variabilný symbol – uvedené v rozhodnutí,
konštantný symbol – 0558 – bezhotovostný platobný styk

Čl. 2
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Velušovce dňa
.....................
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .......................
Vo Velušovciach dňa 14.11.2018

...........................................
Ing. Rastislav Zemánik
starosta obce

