
VZN č./Dodatok č. Predmet VZN Schválené 

OZ 

VZN k územnému plánu zóny 06.10.1995 
VZN o podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji 10.03.1999 
Dodatok č. 1 k VZN o podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji 07.04.2010 
Dodatok č. 2 k VZN o podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji 23.06.2015 
VZN na obnovenie a udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov 14.03.2003 
VZN o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce 30.05.2003 
VZN k územnému plánu obce Dulov – Zmena a doplnok č.  1 07.10.2004 
VZN o verejnom poriadku v obci 10.11.2005 
VZN o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na VP počas vol.kampane 28.09.2006 
VZN č. 1/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dulov 27.03.2008 
VZN č. 2/2008 o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 19.11.2008 
Doplnok č. 1 k VZN č. 
2/2008 

o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 19.11.2008 

Dodatok č. 1 k VZN č. 
2/2008 

o používaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 12.12.2013 

VZN č. 1/2009 o podmienkach opatrovateľskej služby v obci Dulov  08.07.2009 
Dodatok č. 1 k VZN č. 
1/2009 

o podmienkach opatrovateľskej služby v obci Dulov 06.06.2012 

Dodatok č. 2 k VZN č. 
1/2009 

o podmienkach opatrovateľskej služby v obci Dulov 22.08.2012 

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12.12.2012 
Dodatok č. 1 k VZN č. 
1/2012 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 09.12.2015 

VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Dulov 03.04.2013 
Dodatok č. 1 k VZN č. 
1/2013 

o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Dulov 09.12.2015 

Dodatok č. 2 k VZN č. 
1/2013 

o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a ŠZ so sídlom na území obce Dulov 15.12.2016 

VZN č. 2/2013 ktorým sa upravujú podmienky držania a odchytu psov na  území obce Dulov  25.09.2013 
VZN č. 1/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska 29.10.2014 
VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpad. vôd ... 29.10.2014 
VZN č. 1/2015 ktorým sa PO a FO-podnikateľovi ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 23.06.2015 
Dodatok č. 1 k VZN č. 
1/2015 

ktorým sa PO a FO-podnikateľovi ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 09.12.2015 



VZN č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dulov 23.06.2015 
Dodatok č. 1 k VZN č. 
2/2015 

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Dulov 15.12.2016 

VZN č. 3/2015 ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov 

09.12.2015 

Dodatok č. 1 k VZN č. 
3/2015 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov 

15.12.2016 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dulov 14.06.2016 
 


