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Návrh na uznesenie

Mestská rada

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 20, ktorým sa mení VZN 
č. 11/2019

I. odporúča neodporúča 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. , ktorým sa mení VZN č. 

é zastupiteľstvo

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 20, ktorým sa mení VZN 
č. 11/2019

II. schvaľuje neschvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 20, ktorým sa mení VZN 
č. 11/2019



N Á V R H

v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
zriadení v znení eskorších predpisov a zákon č. 582/2004 Z. z. o

miestnom poplatku za komunálne odpady robné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov

y d á v

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. , ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné na č. 11/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o daniach sa mení takto:

prílohe č. k č. 11/2019 o v písm. a) vypúšťajú
v zátvorke á „burčiak “

prílohe č. k č v písm. vypúšťa
slová 

prílohe č. k č. 11/2019 o v vypúšťa „ “
čiarka za týmto

Záverečné ustanoveni

č. ské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 8. júna 2020 účinnosť
nadobúda pätnástym dňom od jeho na úradnej tabuli 

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka  mesta



Dôvodová správa k návrhu VZN

ožen návrhu VZN sa zmena týka osobitné užívanie ver ého 
va, ktoré sú ustanovené v príloh č. 2 k VZN č. 11/2019 o

písm. a) prílohy ( Banícky jarmok) sa odstraňuje á
burčiaku v 1.4. písm. j) prílohy úšťa konkrét y druh výroby – odevná, textilná, brašnárska, 

ižutéria, prútený tovar, čím sa ponecháva len všeobecné označenie – výroby 
v živnostenskom 

.5 prílo vypúšťa sad dôvodu, že podľa § 12 ods. 2 VZN č
osobitným užívaním verejného čím sa opravuje 

nesúlad medzi textom prílohou č. 2


