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Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia 

Obce Vinodol 

číslo 8/2020 

 

 

 

 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení obce Vinodol  

 
 
 
 
 
 
Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia č. 8/2020:  

-vyvesený na úradnej tabuli dňa:  25.11.2020 

-zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:  25.11.2020 

-zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  25.11.2020 

Lehota na predloženie pripomienok k  návrhu  Všeobecne záväzného  nariadenia č.8/2020 do 

(včítane):  04.12.2020 

Doručené pripomienky (počet): 

Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2020 schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vinodole dňa ...... 

pod .č.: ...... 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 vyvesené  na úradnej tabuli obce dňa: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 zvesené  z úradnej tabule obce dňa: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od .......... 

do ........... 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 nadobúda účinnosť dňom   ...... ....... 

....... . 

 



Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole v zmysle § 6 ods.1  a § 11ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo a  vydáva toto  

všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“): 

 

Článok 1 

 

Zrušuje sa: 

(1.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

na rok so sídlom na území Obce Vinodol. 

(2.) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

(1.) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 8/2020 o zrušení niektorých všeobecne 

záväzných nariadení obce Vinodol zverejnený na úradnej tabuli obce Vinodol a na 

internetovej stránke obce Vinodol dňa 25.11.2020.                     . 

(2.) Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa .........., 

uznesením č. ..............a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli Obecného úradu vo Vinodole, t.j. ....................  

(3.) Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom 

úrade vo Vinodole a na internetovej stránke obce. 

 

 

Peter Straňák 

        starosta obce 

 


