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Názov normy: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2017  ktorým sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na 

území Mesta Senec 

 

 

Druh normy:  Všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

Účel normy: 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie  ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 

4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec  

 

 

Oblasť platnosti: 

Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre všetky fyzické osoby a právnické osoby ktoré sú 

ako stavebník uvedené v stavebnom povolení na území mesta Senec 

 

 

Počet strán:   2  

  

 

 

Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 

Senec: 

Toto VZN ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho 

poplatku za rozvoj na území Mesta Senec. 
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primátor mesta  

Dátum schválenia: 

11.5.2017 

Dátum účinnosti: 

26.5.2017 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

(ďalej len „VZN“):  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2017 

 

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec  č. 4/2016 o ustanovení 

miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec  

 

 

Čl. 1  

 

Zrušovacie ustanovenie  

 

 Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení 

miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec schválené Mestským zastupiteľstvom v 

Senci dňa 8.12.2016.  

  

 

 

Čl. 2  
 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Senci, dňa 

11.5.2017 

 

2. Návrh VZN č. 3/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Senec a na internetovej 

stránke Mesta od 26.4.2017 do 11.5.2017 
 

3. VZN č. 3/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia t.j. 26.5.2017 

 

 

 

 

 

Ing. Karol  K v á l, v.r.  

primátor mesta 


