Obec Varhaňovce
NÁVRH
Všeobecného záväzného nariadenia obce Varhaňovce č. 3/2021, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 1/2015, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Varhaňovce
Obec Varhaňovce v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a podľa § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vydáva toto
všeobecné záväzné nariadenie.
§1
Týmto Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2021 sa mení Všeobecné záväzné nariadenie
obce Varhaňovce č. 1/2015, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Varhaňovce nasledovne:
V článku VII sa za bod 8. vkladajú nové body 9. a 10. nasledovne:
9. Pri odplatných prevodoch majetku obce o ktorých rozhodlo obecné zastupiteľstvo je kúpna
cena splatná do 60 dní od schválenia príslušného uznesenia obecného zastupiteľstva, inak
platnosť tohto uznesenia zaniká; to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že lehota
splatnosti kúpnej ceny je dlhšia ako 60 dní od schválenia príslušného uznesenia obecného
zastupiteľstva, a to určením lehoty splatnosti tejto kúpnej ceny.
10. Ustanovenie bodu 9. sa použije aj na uznesenia obecného zastupiteľstva schválené pred
účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia a to v prípadoch, ak nebola kúpna cena
uhradená do nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§2
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Varhaňovce sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Varhaňovciach dňa .......................
2. Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli a zverejnený webovom sídle obce dňa ...................
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa
......................... a nadobúda účinnosť dňa .........................
PhDr. Ľubica Pankievičová
starostka obce Varhaňovce
Návrh VZN:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 5.5.2021 a zverejnený na webovom sídle obce dňa
5.5.2021. Pripomienky zaslať písomne na adresu Obecného úradu Varhaňovce č. 56 alebo
elektronicky na adresu: obec@obecvarhanovce.sk
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 5.5.2021
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 16.5.2021

