
 

               

NÁVRH 

 
Obec Nová Polhora  

v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h), § 4 ods. 5, písm. a), bod 6 a § 11 ods. 4 písm. 

g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu  

obce Nová Polhora č. 3/2020 

o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty  

v obci Nová Polhora 

 
 

 

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:       01.06.2021 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa:      01.06.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:     01.06.2021 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:      16.06.2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 k VZN uskutočnené dňa:  17.06.2021 
 

Schválený Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 uznesením obecného 

zastupiteľstva č. ................. zo dňa ........................ 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa:  

Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

 

 

................................................... 

Anton Šimčák 

 starosta obce 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Polhora podľa ust. § 6 ods. 1, 2 v spojení s ust. § 4 ods. 5 písm. 

a) bod 2, 5 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo  na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „Dodatok 

č. 1 k VZN“) : 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

 

1. Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Polhora č. 3/2020 o ochrane 

verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora takto: 

 

1.1. V článku XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VZN sa dopĺňa odsek č. 3 nasledovne:  

 

3. Týmto VZN č. 3/2020 sa ruší VZN prijaté uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová 

Polhora č. 67/2009 zo dňa 11.12.2009.  

 

2. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené. 

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia dodatku 

 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene 

a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora bol schválený obecným zastupiteľstvom 

obce Nová Polhora dňa .................... uznesením č. ....................... a nadobúda účinnosť dňa 

.................... 

 

 


