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I.  č a s ť 
 

§ 1 
 

ÚVODNÉ   USTANOVENIA 
 
                                               
         1.  Toto  všeobecne     záväzné     nariadenie   (ďalej   len   „VZN“)   upravuje     
              podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za  komunálne       
              odpady a  drobné    stavebné    odpady  (ďalej len „miestne dane a miestny   
              poplatok“) na území obce Mojzesovo. 
 
         2.  Obec  Mojzesovo  na svojom území ukladá tieto miestne dane:  
 
              a/ daň z nehnuteľností,  
 
              b/ daň za psa,  
 
              c/ daň za užívanie verejného priestranstva,  
 
              d/ daň za nevýherné hracie prístroje,  
 
         3.   Obec   Mojzesovo   na   svojom   území   ukladá   miestny   poplatok   za komunálne    
               odpady     a   drobné    stavebné  odpady.  
 
         4. Zdaňovacím obdobím miestnych daní  / dane z nehnuteľností, dane za psa,  
            dane za nevýherné hracie prístroje/ a miestneho poplatku za komunálne odpady   
            a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.  
 
 

II.  č a s ť 
 

Miestne dane 
 

§ 2 
 

D a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í 
 
Daň z nehnuteľností na území obce Mojzesovo zahŕňa: 
 
         (A) daň z pozemkov 
 
         (B) daň zo stavieb 
 
         (C) daň z bytov 
 
 
 



 
(A)         D a ň   z   p o z e m k o v 

 
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Mojzesovo ročnú sadzbu dane 
z pozemkov nasledovne: 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,51 %  
b/ trvalé trávne porasty 0,40 %  
c/ Záhrady 0,35 %  
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,50%  
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy 0,30%  
f/ zastavané plochy a nádvoria 0,25 %  
g/ stavebné pozemky 0,40%  
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                        0,35%  

 
 
 

(B)        D a ň   z o   s t a v i e b 
 
1.  Správca dane určuje pre stavby na území obce Mojzesovo ročnú sadzbu dane zo stavieb 
nasledovne: 
 

   
a/ 

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu 

 
0,060 € 

b/ stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 

 
 
 

0,110 € 
c/ stavby rekreačných a záhradkár. chát a domčekov na individuálnu 

rekreáciu 
 

0,195 € 
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži 

a stavby určené alebo používane na tieto účely, postavené mimo 
bytových domov 

 
0,110 € 

 
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú  administratívu    

 
 

2,100 € 
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou 

 
 

1,100 €  
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,340 € 

 
2.   Ročná sadzba dane zo stavieb sa pri viacpodlažných budovách  uvedených  v odseku (1)      
     písm. e/ a f/ zvyšuje o 0,600 € za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie   
     podlažie okrem prvého podlažia. 
 
3.  Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku (1)  
     a príplatok za podlažie podľa odseku (2), pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer      
     podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej   
     podlahovej ploche. 
 
 



 
(C)        D a ň   z   b y t o v 

 
1. Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový 

priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové 
priestory.  

2. Základom dane z bytom je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru 
v m².  

3. Ročná sadzba dane z bytov je 0,05 € za každý aj začatý m² podlahovej plochy. 
  

 
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností 

 
Od dane sú oslobodené pozemky a stavby uvedené § 17 ods.1 zák. 
o miestnych daniach.  
 
1. Správca dane oslobodzuje od platenia dane z pozemkov pozemky, na ktorých sú 

cintoríny, verejne prístupné parky, verejne prístupné priestory a pozemky športovísk.  
2. Správca dane poskytne daňovú úľavu vo výške 40% z dane zo stavieb (rodinné domy), 

bytov a garáží, ktoré slúžia na trvalé bývanie, daňovníkom, ktorý sú: 
- držiteľom preukazov ZŤP, ZŤP/S,  
- občanom starším ako 70 rokov. 
Daňová úľava sa poskytne výlučne po predložení nasledovných dokladov:  
- preukaz ZŤP,  ZŤP/S,    
- preukaz totožnosti (občiansky preukaz, rodný list a pod.) 
Daňové úľavy sa poskytujú po splnení vyššie uvedených podmienok s účinnosťou od 01. 
januára zdaňovacieho obdobia. 
Starosta obce je oprávnený požadovať predloženie ďalších dokladov, na základe ktorých 
je možné jednoznačne posudzovať žiadosti a rozhodnúť vo veci.  

3. Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná v 
dvoch rovnakých splátkach do  31. mája a 30. septembra bežného roka, v ktorom sa daň 
vyrubuje. 

4. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch splátkach nasledovne: 
- 50% z ročnej daňovej povinnosti do 31. mája zdaňovacieho obdobia, 
- 50% z ročnej daňovej povinnosti do 30. septembra zdaňovacieho obdobia. 
 

 
 
                                                               

§ 3 
 

D a ň   z a   p s a 
 
 
1.   Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou  alebo  
      právnickou osobou.  
      Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes  
      umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym   výcvikom, ktorého vlastní alebo používa  
      občan s ťažkým zdravotným postihnutím.  
 2.  Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa  



     alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.  
 
3.   Základom dane je počet psov.  
 
4. 1. Sadzba dane je: 
 1,00 € za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným 

príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so 
zárobkovo činnými osobami, 

 
 Sadzba     dane   je 3,00 € za     jedného psa  za kalendárny rok v rodinných domoch. 
    a 20,00   €   v nájomných  bytovkách.   Takto   určená   sadzba   dane   platí   za   každého      
    ďalšieho   psa   u toho istého daňovníka.  
 
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po  
    mesiaci,     v ktorom      sa  pes    stal  predmetom       dane     a zaniká    prvým     dňom       
    mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo    
    držiteľom  psa.  
 
6. Daňovník   je   povinný   oznámiť  vznik   daňovej   povinnosti   na   Obecný   úrad   v  
    Mojzesove do  30   dní  odo   dňa   vzniku   daňovej    povinnosti.    Obec    vyrubí   daň    
    rozhodnutím.  
 
   Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
 
7.  V ďalších   zdaňovacích   obdobiach   je   daň  na   zdaňovacie   obdobie   splatná   bez  
     vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.  
 
8. Ak   daňová   povinnosť  zanikne   v priebehu   zdaňovacieho   obdobia   a daňovník  
   oznámi   túto   skutočnosť  na   Obecný   úrad   v   Mojzesove   najneskôr   do   30   dní    
   odo dňa   zániku  daňovej      povinnosti,    Obec    Mojzesovo    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.  
 
9.  Oznámenie   sa   doručuje   na   Obecný   úrad   v Mojzesove   a musí   obsahovať  tieto  
     náležitosti:  
 
     - označenie   vlastníka   (resp.   držiteľa)   psa   menom,   priezviskom   a adresou   trvalého     
        pobytu,  
     - označenie  psa  –   plemeno,  pohlavie,  jeho   vek,   spôsob   a dátum     nadobudnutia,      
     - adresa chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce     
        zdržiava, ak sa   umiestnenie   nezhoduje   s miestom  trvalého    pobytu  držiteľa   psa.    
 
10.  Pri   zániku  daňovej povinnosti dôvod zániku / úhyn, strata psa, darovanie, zmena pobytu  
       a pod./ preukazuje daňovník písomným dokladom, ktorý je možné nahradiť čestným   
       prehlásením. V prípade úhynu psa je týmto dokladom potvrdenie veterinárneho lekára    
       alebo čestné prehlásenie daňovníka/. 
 
11. Spôsoby vyberania dane:  
 



        a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu Mojzesovo,  
        b/ poštovou poukážkou alebo prevodom na BÚ:  172921172/0200 .vo VÚB .  
 
 
 
 

§ 4 
 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
 
1.  Verejným   priestranstvom   na   účely  tohto   VZN   sú   verejnosti   prístupné   pozemky            
     vo vlastníctve Obce  Mojzesovo, ktorými sú nasledovné miesta :  
 
     a/  hlavné (štátne) a všetky vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie v celej svojej  dĺžke  a   
          v   šírke od krajnice po krajnicu,  
     b/  vybudovaný chodník, príp. aj  upravená   plocha   pre chodenie obyvateľov   na   celom  
          území obce. 
 
2. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala  
     podľa osobitného zákona / Občiansky zákonník, Obchodný zákonník /.  
 
3. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného  
     priestranstva.  
 
4. Osobitným užívaním verejného    priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie :  
      
     a/  umiestnenie  stavebného  zariadenia,  zariadenia    cirkusu, zariadenia lunaparku a iných   
         atrakcií,  
     b/ umiestnenie skládky,  
     c/ trvalé parkovanie vozidla.  
 
5. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. 
 
6. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného          
    priestranstva v m2.  
 
7. Sadzba dane je za každý  aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva a každý   
    aj začatý deň  
    a/ za umiestnenie skládky stavebného materiálu, skládky tuhého paliva, odpadu a iných  
        materiálov je sadzba 0,20 € za m2/deň,  
    b/ za každé zariadenia cirkusu, lunaparku a iných   atrakcií, zariadenia na poskytovanie     
        služieb je sadzba  20 € za deň.  
 
 
8.   Daňová   povinnosť  vzniká   dňom   začatia   osobitného   užívania   verejného     
      priestranstva  a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.  
      Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva  
      na Obecný úrad v Mojzesove , najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  
      Obec Mojzesovo   vyrubí    daň  rozhodnutím.   Vyrubená  daň  je   splatná  do 15  dní   
      odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  



 
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť na Obecný úrad 
v Mojzesove do   30   dní   odo   dňa   zániku   daňovej   povinnosti,   Obec Mojzesovo vráti   
pomernú  časť dane za zostávajúce dni,  za  ktoré  bola  daň  zaplatená. Nárok  na  vrátenie   
pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zámik daňovej povinnosti 
neoznámi.  
 
9. Spôsoby vyberania dane:  
 
   a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu Mojzesovo 
   b/ poštovou poukážkou alebo prevodom na BÚ : 172921172/0200  vo VÚB .  
 
 
 

§ 5 
 

Daň za nevýherné hracie prístroje 
 
1.  Predmetom   dane   za   nevýherné   hracie   prístroje   sú   hracie   prístroje,   ktoré     
     sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú       
     peňažnú výhru   a sú   prevádzkované   v priestoroch   prístupných  verejnosti   
     ( ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).  
 
2. Nevýherné hracie prístroje sú:  
 
    a) elektronické prístroje na počítačové hry,  
    b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 
  
3. Daňovníkom   je   fyzická   osoba   alebo   právnická   osoba,   ktorá   nevýherné   hracie   
    prístroje prevádzkuje.  
 
4. Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.  
 
5.  Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok je nasledovná:  
 
     -   elektronické prístroje na počítačové hry bez internetu,  elektronické prístroje,  
         automaty a iné zariadenia na zábavné hry................................................30,00 €                         
     -   mechanické prístroje........................................................................... ....30,00 €  
 
 6.   Daňová   povinnosť vzniká   dňom   začatia   prevádzkovania   nevýherných  hracích  
       prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.  
 
7.   Daňovník   je   povinný   oznámiť  vznik   daňovej   povinnosti   na   Obecný   úrad   v        
      Mojzesove do  30   dní  odo   dňa   vzniku    daňovej    povinnosti.    Obec    vyrubí   daň    
      rozhodnutím.  
 
8.   Miestne   príslušnou   obcou   je Obec Mojzesovo,  na   území   ktorých sa  predajné  
      automaty prevádzkujú. Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť  
      nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:  
      a/ výrobné číslo predajného automatu ,  



      b/ označenie miesta predajného automatu  
      c/ presný dátum umiestnenia predajného automatu .  
 
     Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
 
9. Spôsoby vyberania dane:  
 
    a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu Mojzesovo 
    b/ poštovou poukážkou alebo prevodom na BÚ: 172921172/0200 vo VÚB.                                         

 
III.  č a s ť 

 
§ 8 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
 
                                           
1.  Miestny   poplatok   za  komunálne     odpady    a  drobné    stavebné  odpady (ďalej  len    
    „poplatok“) sa  platí  za  komunálne odpady okrem   elektroodpadov    a  drobné   stavebné  
    odpady, ktoré vznikajú na území Obce Mojzesovo.  
 
2.  Ak ďalej nie je ustanovené inak, 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 trávny 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.  
 
3.  Ak   má osoba podľa odseku 2 písm. a/ tohto ustanovenia 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 /to neplatí, ak sa na poplatníka  vzťahuje množstevný zber/. 
 
4. Poplatníkom   nie   je   osoba,   ktorej   oprávnenie   užívať  nehnuteľnosť  vyplýva   z   
    povahy právneho stavu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe:  
 
    a/ užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to  
        určenom  
    b/ užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo  
        iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju  
        užíva aj poplatník, alebo  
    c/ v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre  
       poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri  



       tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.  
 
5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok  
    ručí:  
    a/ vlastník nehnuteľnosti  
    b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec  
        (ďalej len  "platiteľ").  
 
6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo   
    poplatník. Za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.  
 
7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a/ žije v spoločnej domácnosti, plnenie  
    povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať  
    jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,  
    plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti  
    poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava  
    mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba,  
    ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.  
 
8. Poplatková povinnosť vzniká  dňom,  ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2. 
 
 
9. Sadzby poplatkov za odpad sú na celom území obce Mojzesovo nasledovné:  
 
   a/  fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci pri nehnuteľnosti  
        a byte slúžiacom na bývanie  -  0,030 € za  fyzickú osobu za kalendárny deň   
   b/ fyzické osoby, ktoré nemajú v našej obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale sú na        
       území obce Mojzesovo oprávnené užívať alebo užívajú byt, rodinný dom, nebytový   
       priestor, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na   
       podnikanie,  pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a vodnej   
       plochy 
                             0,030 € x počet kalendárnych dní  
 
    c/  fyzická osoba – podnikateľ /SZČO/, ktorá vykonáva svoju činnosť na území obce sama:  
 
                             0,040 €  x  počet kalendárnych dní  
 
    d/  právnické osoby a fyzické osoby  -  podnikatelia   / ktorí   zamestnávajú,  okrem  
        ubytovacích   a reštauračných   zariadení   -   §   79   ods.   2,   písm.   b/   a ods.   4      
        písm. a/ zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov /  
 
                0,040€  x  počet kalendárnych dní  x  ukazovateľ produkcie  
       Ukazovateľom produkcie je priemerný počet zamestnancov  x  koeficient 0,4 
      ( 0,4 – je koeficient, ktorý ustanovilo Obecné zastupiteľstvo v Mojzesove) 
 
15. Poplatok sa určuje na obdobie od 01.01. – 31.12. zdaňovacieho obdobia. O zníženie  alebo          
      odpustenie    poplatku   možno    požiadať  do   28.   februára    bežného      zdaňovacieho   
      obdobia.  
 
14. Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol    



      poplatok vyrubený rozhodnutím, obec vráti pomernú  časť poplatku do 30 dní odo dňa   
     doručenia  dodatočného rozhodnutia, alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti.  
 
15. Spôsoby vyberania dane:  
      a/ v hotovosti do pokladnice obecného úradu Mojzesovo 
      b/ poštovou poukážkou alebo prevodom na BÚ : 172921172/0200  vo VÚB .  
 

IV.      č a s ť 
 

§ 9 
 

Spoločné ustanovenia 
 
1.  Správu    miestnych     daní  a miestneho     poplatku   vykonáva   obec Mojzesovo 
        prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Mojzesovo.  
 
2. Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný  
    kontrolór obce Mojzesovo .  
 

§ 10 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ak v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava, VZN sa odkazuje  
    na   zákon  č.   582/2004   Z.   z.   o miestnych   daniach   a miestnom   poplatku   za     
    komunálne odpady     a drobné   stavebné   odpady    v znení   neskorších  predpisov     a        
    zákon   č. 563/2009 Z. z. o správe   daní / daňový poriadok /  v  znení neskorších predpisov.  
 
2. Zmeny a doplnky tohto VZN obce Mojzesovo č.1/ 2011 o miestnych daniach a miestnom  
    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  
    Mojzesovo dňa 16.12.2011. 
 
3. VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné  
    stavebné  odpady bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Mojzesove   
    105/2011, dňa 16.12.2011 
 
 
     
4. VZN č. 1/2011  nadobúda účinnosť 1. januára 2012 
  
 
5. Od dňa účinnosti tohto VZN  číslo 1/2011 sa ruší VZN o miestnych daniach a miestnom   
    poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady platné v roku 2011 /schválené  
   17.12.2010/ 
 
 
 
 
                                                                   Ing. Jozef Čunderlík 
                                                                Starosta obce Mojzesovo 
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