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VZN 

Obecné zastupiteľstvo v Soli na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách a s ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov sa na svojom zasadnutí konanom dňa 30.11.2020 uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (VZN): 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIEč. 50/2020 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009 o úhradách  

za poskytované služby Obcou Soľ  
 

Článok  I 

Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2009 o úhradách za poskytované služby 

Obcou Soľ sa dopĺňa a mení takto: 

 

1. Za bod č. 3 sa doplnia body: 

4. Odpredaj kompostérov len pre vlastných občanov  

(1ks pre jednu domácnosť) vo výške     50% z nákupnej ceny 

5. Odpredaj veľkoobjemových vakov na bioodpad (big-bag) 100% z nákupnej ceny 

6. Odpredaj vedierok na kompostovanie   100% z nákupnej ceny 

7. Odpredaj vreciek na bioodpad    100% z nákupnej ceny 

2. Zmenia sa čísla nasledujúcich bodov: 

Bod č. 4 Prenájom nehnuteľných vecí prečíslovať na bod č. 8 

Bod č. 5 Prenájom nehnuteľných vecí prečíslovať na bod č. 9 

Bod č. 6 Prenájom pozemkov prečíslovať na bod č. 10 

Bod č. 7 Náklady na elektrickú energiu ...prečíslovať na bod č. 111 

Bod č. 8 Odpredaj publikácie Dejiny obce Soľ prečíslovať na bod č. 12 

Bod č. 9 Poplatok za požičanie rebríka za každý ... prečíslovať na bod č. 13 

Bod č. 10 Za verejné priestranstvo prečíslovať na bod č. 14 

Bod č. 11 Daň za psa  prečíslovať na bod č. 15 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 

od 16.12.2020 do 30.12.2020, t.j. na dobu najmenej 15 dní. 

2. VZN číslo 50/2020, ktorým sa mení VZN č. 12/2009 o úhradách za poskytované 

služby Obcou Soľ schválilo Obecné zastupiteľstvo v Soli, dňa 13.01.2021, uznesením 

číslo 194/2021. 

3. VZN číslo 50/2020 nadobúda účinnosť dňa 29.01.2021. 

Vyvesené na úradnej tabuli v Soli dňa 14.01.2021 

   Ing. Jozef  Berta 

                                                                                                                starosta obce 


