
      Aktualizované  27.9.2018
Platné všeobecné záväzné nariadenia obce Kocurany 

      číslo                            Názov                                                                                                               Platnosť      Novelizované
           2.      O záväzných častiach ÚPNSÚ Kocurany                    1.12.1998          17.4.2013

    6.      Zásady hospodárenia s majetkom obce                                                               12.12.2008        16.12.2009
      8.      Štatút obce Kocurany + Organizačný poriadok OcÚ Kocurany              19.08.2010
    9.      Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva                 01.09.2010
  10.      Rokovací poriadok rady a komisií                  17.11.1999        14.9.2005  

       11.      Úhrada za služby a využívanie obecného majetku               1.8.2018      
  15.      Pracovný poriadok                02.08.2002 
  16.      O držaní psov               02.08.2002        12.12.2008

       21.      Požiarny poriadok obce                     08.09.2003
       29.      Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu                05.04.2005

36.      O úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov  
      na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa               10.5. 2006

38.      O podmienkach poskytovania pomoci v hmotnej núdzi                            11.10.2006        12.12.2008
44.      VZN v súvislosti so zavedením euro                                                          12.12.2008
44.      VZN, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb
           v obci Kocurany,   príloha č.1 VZN č.44/2009                                           16.10.2009      16.12.2011
47.      Zásady odmeňovania volených orgánov obce Kocurany                            20.08.2010

 48.      Domový poriadok pre bytový dom Nižovec v správe obce Kocurany                         22.09.2010
49.     O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác               31.03.2011          

       51.      O ochrane ovzdušia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
            znečisťovania na území obce Kocurany                                                                  31.03.2011
 54.     O podmienkach poskytovania dotácii z prostriedkov Obce Kocurany                          9.7.2012
 56.     O podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Kocurany                             28.9.2012
58.     VZN obce Kocurany o územnom pláne obce Kocurany                         3.5.2013

       62.      VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
              v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou

a náhradného odvádzania odpadových vôd                         9.9.2014
       66.       Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladanie s majetkom obce Kocurany     21.10.2015
       67.      VZN 67/2015, ktorým sa mení VZN č. 56/2012 o podmienkach nájmu 
                  nájomných bytov na území obce Kocurany                         06.11.2015
       68.      VZN č. 68/2015 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov politických
                  subjektov a kandidátov vo volebnej kampani                                                               28.12.2015
       69.     VZN č. 69/2015 – Zmeny VZN č. 51/2011 o ochrane ovzdušia a o
                  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
                  na území obce Kocurany                         28.12.2015
      71.     VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Kocurany                          1.7.2016 
      72.      VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
                 miestach na území obce Kocurany                                                                                1.7.2016
      73.      Trhový poriadok obce Kocurany – príloha č.1                                     1.7.2016
      74.     VZN č. 74/2017 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
                 na území obce Kocurany                                                                            24.2.2017
      75.     VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch                   11.4.2017                        
      76.      VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 50/2011 o regulácií podnikateľskej činnosti
                 na území obce Kocurany                                                                            11.4.2017
      77.    VZN č. 77/2017, ktorým sa ruší VZN č. 55/2012 vrátane prílohy č. 1                           9.6.2017                      
      78.    VZN č. 78/2017 ktorým sa schvaľuje Príloha č. 1/2017 k Prevádzkovému 
                poriadku pohrebiska na území obce Kocurany                        18.9.2017
      79.     VZN č. 79/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb                               2.11.2017
      80.     VZN č. 80/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO                  1.1.2018

                             

                                          

                  Spracovala: Silvia Grajciarová


