
 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 na území obce Golianovo  
 
 Obec Golianovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a § 8 ods. 2 a 4, 
§ 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 98, 98b ods. , § 99e ods. 9, § 103 ods. 5 
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 

  
Čl. 1 

Z Á K L A D N É   U S T A N O V E N I E 
 
 1/ Obecné zastupiteľstvo v Golianove podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 
Z.z. 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 z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2013 miestne dane 
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej 
časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré určujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane 
z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, 
vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie 
dane a platenie dane. 

P R V Á  Č A S Ť 
D A Ň   Z   N E H N U T E Ľ N O S T Í 

D A Ň  Z  P O Z E M K O V 
 

Čl. 2 
Základ dane 

 
 1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením 
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (hodnota pôdy v €/m2 – orná pôda 0,7086, trvalé trávne porasty 0,1145). 
 
 2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku 
určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa 
zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. 



Správca dane ustanovuje hodnotu pozemkov, na ktorom sú rybníky s chovom rýb a za ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy ak nie sú preukázané znaleckým posudkom 1,00 €/m2.     
 
 3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a 
nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením 
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady (hodnota pôdy v€/m2 – záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné 
plochy 1,85, stavebné pozemky 18,58).  

Čl. 3 
Sadzba dane 

 
 1) Správca dane na území celej obce Golianovo určuje ročnú sadzbu dane 
z pozemkov pre pozemky druhu :  
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty vo výške 0,65 % zo 
základu dane, 
b) záhrady vo výške 0,60 % zo základu dane, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,60 % zo základu dane, 
d) lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo 
výške 0,95 % zo základu dane, 
e) stavebné pozemky vo výške 0,30 % zo základu dane, 
 
 

D A Ň  Z O  S T A V I E B 
 

Čl. 4 
Základ dane 

1/ Základom dane z pozemkov je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa 
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom  sa do 
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.    
   

Čl. 5 
Sadzba dane 

 
 1/ Správca dane na území celej obce Golianovo určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb 
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške :  
a/ 0,100 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu, 
b/ 0,330 €/m2  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné     
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane  
stavieb na vlastnú administratívu, 
c/ 0,309 € /m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 
d/0,230 € /m2 za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 
e/ 0,330 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
f) 0,330 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
g/ 0,330 €/m2 za ostatné stavby 



 
 2/ Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie k sadzbe 
dane vo výške 0,053 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 

D A Ň  Z  B Y T O V 
Čl. 6 

Sadzba dane 
 

 1/ Správca dane na území celej obce Golianovo určuje ročnú sadzbu dane z bytov za 
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške :  
a) 0,200 €/m2 za byty, 

b) 0,200 €/m2 za nebytové priestory. 
Čl. 7  

Oslobodenie od dane a zníženie dane 
 

1. Správca dane ustanovuje zníženie dane: 
a) o 25 % zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, 
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov a občania nad 70 rokov, ktoré slúžia 
na ich trvalé bývanie.  

b) o 25 % z garáží vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a občanov 
nad 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. 

 
2/ Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzuje : 
a/ pozemky, ktoré sú funkčne spojené so stavbami slúžiacimi na vykonávanie náboženských 
obradov vo vlastníctve cirkvi, 
b/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, 
c) pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných 
pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, 
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami. 
 
3/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje : 
a/ stavby vo vlastníctve cirkvi, ktoré slúžia na vykonávanie náboženských obradov 
a pastoračnú činnosť, úradovne správcu farnosti. 
 

D R U H Á  ČASŤ 
D A Ň  Z A  P S A 

 
 1/ Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, vznik 
a zánik daňovej povinnosti, sú uvedené v tretej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Čl. 8 
Predmet dane 



(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. 
(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. 

Čl. 9  
Sadzba dane 

 
 1/ Správca dane určuje daň za psa vo výške 5,00 € za jedného psa a kalendárny rok. 
 

Čl. 10 
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
 1/ Daňová povinnosť vzniká dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal 
byť predmetom dane.  
 

T R E T I A  Č A S Ť 
 

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 
 

 1/ Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, vznik 
a zánik daňovej povinnosti, sú uvedené v štvrtej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Čl. 11 
Predmet dane 

 
 1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného 
priestranstva. 
 2/ Obec určuje ako verejné priestranstvo cesty, miestne komunikácie, námestia, 
chodníky, trhoviská, všetky verejnosti prístupné pozemky v obci okrem tých, ktoré sú vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb. Verejným priestranstvom sú aj všetky pozemky 
verejne prístupné vo vlastníctve obce (okrem pozemkov, ktoré boli prenajaté na užívanie 
fyzickým alebo právnickým osobám na základe platnej nájomnej zmluvy). 
 3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia 
slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného 
zariadenia, reklamného a propagačného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a 
iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo inej skládky. 
 

Čl. 12 
Sadzba dane 

 1/ Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je : 
 
a) 1,70 € za každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň na 
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného 



zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, pokiaľ obec 
s prevádzkovateľom nedohodne paušálnu sumu poplatku vo výške 40 €/deň 
b) 2,50 €/mesiac za príležitostnú skládku stavebného materiálu uloženého na ploche 
do 10 m2, ak objektívne dôvody neumožňujú daňovníkovi skladovať materiál na vlastnom 
pozemku, 
c) 3,50 €/mesiac za príležitostnú skládku stavebného materiálu uloženého na ploche 
od 11 m2 do 25 m2, ak objektívne dôvody neumožňujú daňovníkovi skladovať materiál na 
vlastnom pozemku, 
d) 3,50 € za príležitostný predaj zeleniny a ovocia na obecnej tržnici, 
e) 3,50 €/m2 za predaj ostatného tovaru na obecnej tržnici, 
f) 16,70 € jednorázovo za rozkopávku verejného priestranstva a za rozkopávku miestnej 
komunikácie za účelom zriadenia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky, 
g) 20 €/m2 ročne za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia reklamných, 
propagačných a informačných tabúl. 
 

Čl. 13 
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane 

 
1) Daňovník je povinný ohlásiť užívanie verejného priestranstva na obecnom úrade pred 

začatím užívania verejného priestranstva, najneskôr v deň, v ktorom sa  má realizovať 
užívanie verejného priestranstva. 

2) Daňovník je povinný ohlásiť obci do 30 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže 
mať vplyv na výšku stanovenej dane. 

3) Daňovník je povinný bezodkladne oznámiť obci skutočnosť, že osobitné užívanie 
verejného priestranstva sa skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do 
pôvodného stavu. 

4) Daňovník pri oznámení vzniku daňovej povinnosti uvádza nasledovné údaje: 
a) svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu (prípadne adresu prechodného  

pobytu); ak  je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, názov 
alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo 
(IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ)  

b) názov verejného priestranstva, ktoré chce užívať, dátum začiatku a konca 
užívania, účel na ktorý chce verejné priestranstvo užívať a počet m2, ktoré 
bude užívať  

 
5) Daňovníci platia poplatok obci: 

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu  
b) šekovou poukážkou, alebo prevodom na účet, v takom prípade môže daňovník 

začať užívať verejné priestranstvo až po predložení dokladu o zaplatení. 
 

Čl. 14 
Oslobodenie od dane 

 
 Obec Golianovo ustanovuje, že od dane za užívanie verejného priestranstva v prípade 
splnenia ohlasovacej povinnosti sú oslobodené: 

a) spoločenská, kultúrna a športová akcia usporiadaná na verejnom priestranstve bez 
vstupného alebo akcia, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne 
a verejnoprospešné účely 

b) jednorázové užívanie verejného priestranstva občanom obce do 24 hodín, 



c) za umiestnenie skládky (stavebného materiálu) pri oprave a stavbe rodinného domu na 
základe už vydaného územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia, alebo  
súhlasu obce pri drobných stavbách (pri nedostatku vlastných priestorov). 

  
Š T V R T Á  Č A S Ť 

D A Ň  Z A  P R E D A J NÉ  A U T O M A T Y 
 

 1/ Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, sú 
uvedené v šiestej časti zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Čl. 15 

Sadzba dane 
 

1/ Obec určuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok vo výške 66,40 €. 
 

čl. 16 
 

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
 

1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.   
  

 
P I A T A  Č A S Ť 

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 
 

 1/ Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka a základ dane,  
  sú uvedené v siedmej časti zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Čl. 17 
Sadzba dane 

 
 1/ Obec určuje sadzbu dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok vo 
výške 66,40 €. 

čl. 18  
Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací automat začal prevádzkovať a zaniká posledným 
dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.   

  
  

Š I E S T A  Č A S Ť 
D A Ň  Z A  J A D R O V É  Z A R I A D E N I E 

 



 1/ Základné ustanovenia, ktoré upravujú predmet dane, daňovníka, základ dane, 
sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie a platenie 
dane, sú uvedené v deviatej časti zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 

Čl. 19 
Základ dane 

 
 Základom dane je výmera katastrálneho územia obce Golianovo v m2, ktoré sa 
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením schválenej Úradom jadrového dozoru 
Slovenskej republiky. Na zmenu oblasti ohrozenia jadrovým zariadením v priebehu 
zdaňovacieho obdobia sa na účely tejto dane neprihliada.  
 

Čl. 20 
Sadzba dane 

 
 Sadzba dane je v obci Golianovo, ktorá sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým 
zariadením jadrovej elektrárne Mochovce, t. j. nad  2/3 polomeru oblasti ohrozenia 
0,0006 € za m2. 
 

S I E D M A  Č A S Ť 
POPLATOK  

 
 1/ Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné 
odpady, ktoré vznikajú na území obce Golianovo. 
  

Čl.  21 
Sadzba  poplatku 

 
1/ Obec Golianovo určuje  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
osobu a kalendárny rok nasledovne:  

a) občan prihlásený na trvalý pobyt – 0, 0480 €/deň, t.j. 17,50 €/osobu/kalendárny rok 
b) občan prihlásený na prechodný pobyt – 0,0480 €/deň, t.j. 17,50 €/osobu/kalendárny 

rok 
c) občan, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím -  0,040 

€/deň, t.j. 14,60 €/osobu/kalendárny rok 
d) občan vlastniaci v obci nehnuteľnosť – 0, 0480 €/deň, t.j. 17,50 €/osobu/kalendárny 

rok 
e) podnikateľ, ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce na účely podnikania 0,0480 

€/deň, t.j. 17,50 €/osobu/kalendárny rok 
f) poplatník, ktorý v užívanej nehnuteľnosti poskytuje zdravotné služby – 0,0480€/deň, 

t.j. 17,50 €/osoba/kalendárny rok 
g) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich  v určené obdobie 

u podnikateľa, ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce na účely podnikania  
0,0480€/deň, t.j. 17,50 €/osoba/kalendárny rok 

h) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich určené obdobie u podnikateľa, 
ktorý užíva nehnuteľnosť na území obce na účely podnikania v oblasti rekreačných, 
pohostinských a obchodných služieb – 0,1000 €/deň, t.j. 36,80 €/osoba/kalendárny rok  

 



  2. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období sa určuje podľa 
ustanovení § 79 ods. 2 písm. a) ods. 3 písm. b) 2, ods. 4 písm. a)  zák. č. 582/2004 Z.z. 
. 

 
Čl. 22 

Vznik a zánik povinnosti platiť poplatok, oznamovacia povinnosť 
 

 1/ Povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
vzniká 1. januára a končí 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 
 2/ Poplatník, ktorý sa do obce prihlási na trvalý alebo prechodný pobyt v priebehu 
kalendárneho roka, je povinný odo dňa prihlásenia platiť miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v alikvotnej čiastke. 
 3/ Poplatník, ktorý sa z obce odhlasuje z trvalého alebo prechodného pobytu, je 
povinný túto skutočnosť oznámiť obci. Obec na základe oznámenia upraví výšku poplatku, 
vydá rozhodnutie o znížení poplatku a prípadný preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní. 
3/ Poplatník je povinný oznámiť obci všetky zmeny osobných údajov, taktiež údaje, ktoré 
ovplyvňujú výšku poplatku (narodenie dieťaťa, úmrtie člena rodiny, dlhodobý pobyt člena 
rodiny v zahraničí, nástup na výkon väzby a pod.). 
4/ Poplatník je povinný k žiadosti o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady preukázať svoju neprítomnosť v obci v období, na ktoré požaduje 
zníženie, nasledovným spôsobom : 
a) pri dlhodobom výkone práce mimo trvalého bydliska – ak je v mieste výkonu práce 
prihlásený na prechodný pobyt, potvrdenie o zaplatení poplatku za prechodný pobyt na území 
inej obce alebo mesta. Ak nie je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci alebo meste, 
je povinný zaplatiť poplatok v plnej výške za trvalý pobyt, 
b) pri dlhodobom pobyte v zahraničí – povolenie na pobyt v inom štáte, potvrdenie, že sa 
zdržiava určitú dobu na území iného štátu, resp. fotokópiu vycestovacej doložky, pracovného 
povolenia a pod., 
c) pri výkone väzby – potvrdenie z ústavu pre výkon väzby. 
5/ Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si 
poplatník uplatní do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť ovplyvňujúca výšku poplatku, 
alebo do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. 
6/ Žiadosť o zníženie poplatku môže podať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická 
osoba, ktorá uzatvorila samostatnú zmluvu na vývoz komunálneho odpadu s firmou, 
oprávnenou na vývoz komunálneho odpadu. K žiadosti priloží kópiu zmluvy a predloží do 15 
dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy správcovi poplatku. 
 
 
 

Čl. 23 
Záverečné ustanovenia 

 
1/ Na Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a poplatkov   na území obce 
Golianovo sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo v  Golianove dňa 30.11.2012, trojpätinovou 
väčšinou prítomných poslancov. 
2/ Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 15.11.2012 
3/ Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce od 1.12.2012 
4/ Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013 
5/ Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší:  



- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady zo dňa účinnosti  1.1.2012. 

 
  
         
 
V Golianove, dňa 1.12.2012 
        Mgr. Ľuboš Kolárik 
                              starosta obce  
 
 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa: 15.11.2012 
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa:  01.12.2012     


