
 

 Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 04/2012 

 OBEC BRAVÄCOVO Výtlačok číslo: 

1 

 

Obec Braväcovo podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  v y d á v a 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Braväcovo  

č. 1/2011 o poplatkoch vyberaných na území obce 

 

 
Návrh tohoto 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 obce dňa: 07.08.2012 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 07.08.2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 08.08.2012 

Dátum ukončenia lehoty  pripomienkového konania: 17.08.2012 

Pripomienky zasielať 

- písomne na adresu: Obecný úrad Braväcovo č. 196, 976 64  Beňuš 

- ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Braväcove 

- elektronicky na e-mailovú adresu: obecbravacovo@stonline.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: bez pripomienok 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 23.08.2012 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 31.08.2012 

Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa: 31.08.2012 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 15.09.2012 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Peter Baliak, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Braväcovo č. 1/2011 o poplatkoch vyberaných na území 

obce sa mení a  dopĺňa nasledovne: 

 

 

Čl. II 

1)  V § 2 odsek  4 znie: 

     „ 4) Kultúrno spoločenský areál v prírode 

          a) zábava, disko               27 eur“ 

2)   1)   doterajší odsek  4 sa označuje odsekom 5 

2)   doterajší odsek  5 sa označuje odsekom 6 

3)   doterajší odsek  6 sa označuje odsekom 7 

4)   doterajší odsek  7 sa označuje odsekom 8 

5)   doterajší odsek  8 sa označuje odsekom 9 

 

 

Čl. III 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Braväcovo bolo schválené obecným 

zastupiteľstvom Obce Braväcovo dňa 23.08.2012, uznesením č. 43/12. 

2)   Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Braväcovo nadobúda účinnosť dňa 15.09.2012. 

 


