
VYHLÁŠKY   OBCE   KOŠICE 

 
   Číslo Schváleno  Nabytí 

platnosti 

  Nabytí 

účinnosti 
                              Název   Pozbytí 

 platnosti 

1/1999 4.3.1999 5.3.1999 4.4.1999 Požární řád  

2/2000 8.12.2000 8.12.2000 1.1.2001 Vyhláška obce Košice-řád pohřebiště v Košicích 1.12.2003 
(Vyhl.6/2003) 

2/2003 7.2.2003 8.2.2003 24.2.2003 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.2/2003 o nakládání 

s komunálním a se stavebním odpadem. 

13.3.2015 
(Vyhl.1/2015) 

3/2003 7.2.2003 8.2.2003 24.2.2003 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.3/2003 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, 

třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

15.2.2007 
(Vyhl.1/2007) 

4/2003 5.5.2003 5.5.2003 5.6.2003 Obecně závazná vyhláška č.4/2003 obce Košice o regulaci 

pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 

 

5/2003 5.5.2003 5.5.2003 1.1.2004 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.5/2003 o místním 

poplatku ze psů 

1.1.2004 

(Vyhl.7/2003) 

6/2003 20.10.2003 21.10.2003 1.12.2003 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.6/2003-„Řád veřejného 

pohřebiště“, kterou se zrušuje vyhláška č.1/2000 

2.11.2007 
(Vyhl.2/2007) 

7/2003 15.12.2003 16.12.2003 1.1.2004 Obecně závazná vyhláška č.7/2003 o místním poplatku ze psů, 

kterou se zrušuje vyhláška č.5/2003 

1.7.2004 
(Vyhl.1/2004) 

1/2004 17.5.2004 18.5.2004 1.7.2004 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2004 o místním 

 poplatku ze psů,kterou se zrušuje vyhláška č.7/2003 

14.1.2011 
(Vyhl.1/2010) 

1/2007 29.1.2007 30.1.2007 15.2.2007 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2007, kterou se mění 

a doplňuje vyhláška č.3/2003, o místním poplatku za provoz  

systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění,využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. 

14.1.2011 
(Vyhl.2/2010) 

2/2007 17.10.2007 17.10.2007 2.11.2007 Obecně závazná vyhláška obce Košiceč.2/2007-„Řád veřejného 

pohřebiště“, kterou se zrušuje vyhláška č.6/2003. 

8.8.2012 
(Vyhl.2/2012) 

1/2010 27.12.2010 30.12.2010 14.1.2011 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2010 o místním 

 poplatku ze psů 

1.1.2020 
(Vyhl.2/2019) 

2/2010 27.12.2010 30.12.2010 14.1.2011 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.2/2010 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, 

třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

29.3.2012 
(Vyhl.1/2012¨) 

1/2012 12.03.2012 13.03.2012 29.3.2012 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2012 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, 

třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

14.3.2013 
(Vyh.1/2013) 

2/2012 23.07.2012 24.07.2012 24.7.2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se zrušuje Obecně 

závazná vyhláška č. 2/2007 „Řád veřejného pohřebiště“ 

 

1/2013 13.03.2013 13.13.2013 14.3.2013 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2013 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, 

třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

17.3.2014 
(vyhl.1/2014) 

1/2014 14.03.2014 17.03.2014 17.3.2014 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2014 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, 

třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

13.3.2015 
(Vyhl.2/2015) 

1/2015 12.3.2015 13.3.2015 13.3.2015 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2015 o stanovení systému 

shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Košice 

24.6.2015 
(Vyhl.3/2015) 

2/2015 12.3.2015 13.3.2015 13.3.2015 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.2/2015 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, 

třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

1.1.2020 

(Vyhl.3/2019) 

3/2015 08.06.2015 09.06.2015 24.6.2015 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.3/2015 o stanovení systému 

shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Košice 

1.1.2020 
(Vyhl.4/2019) 

1/2019 11.03.2019 12.03.2019 27.3.2019 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2019, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu mateřské školy 
 

 

 
     

 

 

 



 

 

 

VYHLÁŠKY OBCE KOŠICE 

 
   Číslo Schváleno  Nabytí 

platnosti 

  Nabytí 

účinnosti 
                              Název   Pozbytí 

 platnosti 

2/2019 10.12.2019 27.12.2019 1.1.2020  Obecně závazná vyhláška obce Košice č.2/2019 o místním 

 poplatku ze psů 

 

3/2019 10.12.2019 27.12.2019 1.1.2020 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.2/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, 

třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 1.1.2022 

(Vyhl.2/2021) 

4/2019 10.12.2019 27.12.2019 1.1.2020 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2019 o stanovení systému 

shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Košice. 

 1.1.2022 

(Vyhl.1/2021) 

1/2021 17.12.2021 01.01.2022 1.1.2022 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2021 o stanovení systému 

shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Košice. 

 

2/2021 17.12.2021 01.01.2022 1.1.2022 Obecně závazná vyhláška obce Košice č.2/2021 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, 

třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

    Vyhotovila: Dagmar Laubová 

 


