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MESTO  SVIDNÍK

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  8/2011

Mesto Svidník, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej  
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších zmien a doplnkov a podľa § (uvedie sa citácia zákona)

vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č.  8/2011,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

v súvislosti so zavedením meny euro
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4  
zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:             9. september 2011

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 9. september 2011

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 9. september 2011

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 21. september 2011

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 23. september 2011

Pripomienky písomne:            Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Pripomienky elektronicky:            prednosta@svidnik.sk

Pripomienky faxom: 054/7522 394

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa: 27. september 2011

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 28. september 2011

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15. október 2011

Zvesené z úradnej tabule dňa:

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:



Článok 1
Úvodné ustanovenie

Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je zosúladenie platných všeobecne 
záväzných nariadení Mesta Svidník so zákonom NR SR č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro 
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 3/1998 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach sa mení a dopĺňa takto:

1. V Článku XV. odsek 2  písmeno a) sa slová „od 50 000.- Sk do 500 000.- Sk“ menia na 
slová „od 1659,70 € do 16596,96 €“.

2. V Článku XV. odsek 2  písmeno b) sa slová „od 5 000.- Sk do 500 000.- Sk“ menia na 
slová „od 165,97 € do 16596,96 €“.

Článok 3

Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Svidník číslo  4/1998 o trhovom poriadku  sa mení  a 
dopĺňa takto:

1. V Článku IX. odsek 1  písmeno a) sa slová „od 50 000.- Sk do 500 000.- Sk“ menia na 
slová „od 1659,70 € do 16596,96 €“.

2. V Článku IX. odsek 1  písmeno b) sa slová „od 5 000.- Sk do 500 000.- Sk“ menia na slová 
„od 165,97 € do 16596,96 €“.

Článok 4

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník  sa mení a dopĺňa takto:

1. V Článku VII odsek 1 písmeno a) sa slová „1000.- Sk“ menia na slová „33,19 €“.

2. V Článku VII odsek 1 písmeno b) sa slová „800.- Sk“ menia na slová „26,56 €“.

3. V Článku VII odsek 1 písmeno c) sa slová „1000.- Sk“ menia na slová „33,19 €“.

4. V Článku VII odsek 1 písmeno d) sa slová „400.- Sk“ menia na slová „13,28 €“.

5. V Článku VII odsek 1 písmeno e) sa slová „1200.- Sk“ menia na slová „39,83 €“.

6. V Článku VII odsek 1 písmeno f) sa slová „400.- Sk“ menia na slová „13,28 €“.

7. V Článku VII odsek 2 písmeno a) sa slová „500.- Sk“ menia na slová „16,60 €“.

8. V Článku VII odsek 2 písmeno b) sa slová „300.- Sk“ menia na slová „9,96 €“.



9. V Článku VII odsek 5 písmeno a) sa slová „v Sk“ menia na slová „v €“ a slová „5,80“ sa  
menia na slová „0,19“.

10.V Článku VII odsek 5 písmeno b) sa slová „v Sk“ menia na slová „v €“ a slová „4,70“ sa 
menia na slová „0,16“.

11. V Článku VII odsek 5 písmeno c) sa slová „v Sk“ menia na slová „v €“ a slová „2,90“ sa  
menia na slová „0,1“.

12.V Článku VII odsek 5 písmeno d) sa slová „v Sk“ menia na slová „v €“ a slová „0,90“ sa 
menia na slová „0,03“.

Článok 5

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Svidník č. 1/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v meste 
Svidník sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 odsek 1 písmeno a) sa slová „400.- Sk“ menia na slová „13,28 €“.

2. V § 3 odsek 1 písmeno b) sa slová „100.- Sk“ menia na slová „3,32 €“.

3. V § 3 odsek 5 písmeno a) sa slová „2 500.- Sk“ menia na slová „82,98 €“.

4. V § 3 odsek 5 písmeno b) sa slová „1 500.- Sk“ menia na slová „49,79 €“.

5. V § 3 odsek 8 sa slová „100.- Sk“ menia na slová „3,32 €“.

Článok 6

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 4/2006 o mestských cintorínoch sa mení a 
dopĺňa takto:

1. V § 11 odsek 1 sa slová „2000.- Sk“ menia na slová „66,39 €“.

2. V § 11 odsek 2 sa slová „2000.- Sk“ menia na slová „66,39 €“.

3. V § 11 odsek 3 sa slová „1000.- Sk“ menia na slová „33,19 €“.

4. V § 11 odsek 4 sa slová „700.- Sk“ menia na slová „23,24 €“.

5. V § 11 odsek 5 písmeno a) sa slová „1670.- Sk“ menia na slová „55,43 €“.

6. V § 11 odsek 5 písmeno b) sa slová „501.- Sk“ menia na slová „16,63 €“.

7. V § 11 odsek 6 písmeno a) sa slová „1876.- Sk“ menia na slová „62,27 €“.

8. V § 11 odsek 6 písmeno b) sa slová „501.- Sk“ menia na slová „16,63 €“.

9. V § 11 odsek 7 sa slová „197.- Sk“ menia na slová „6,54 €“.



Článok 7

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Svidník č.5/2008  o  ochrane  pred  zneužívaním 
alkoholických nápojov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 1  sa slová „od 165,97 € / 5 000 Sk do 6 638,78 € / 200 000 Sk“ menia na 
slová „od 165,97 € do 6 638,78 €“.

Článok 8

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku 
27. septembra 2011 a nadobúda účinnosť dňa 15. októbra 2011.

                                                                                             Ing. Ján Holodňák, v.r.
                                                                                                       primátor 



Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku  v zmysle  § 11 zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o  obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

uznáša sa 

na  Všeobecne záväznom nariadení  Mesta Svidník  č.  8/2011,  ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré všeobecne záväzné nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro.



Dôvodová správa

Navrhované  Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta  Svidník  č.   8/2011,  ktorým sa  menia  a 
dopĺňajú  niektoré  všeobecne  záväzné  nariadenia  v  súvislosti  so  zavedením  meny  euro 
zosúlaďuje tieto platné všeobecne záväzné nariadenia Mesta Svidník so  zákonom NR SR č. 
659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov:

1. Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Svidník  číslo  3/1998  o podmienkach  predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 4/1998 o trhovom poriadku

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v meste Svidník

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Svidník č. 1/2000 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 
meste Svidník

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 4/2006 o mestských cintorínoch

6. Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Svidník č.5/2008  o  ochrane  pred  zneužívaním 
alkoholických nápojov
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