
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016, ktorým 

sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008, ktorým  

sa vydáva Domový poriadok 

 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 3/2008 z 11. 12. 2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok 

 

 

§1 

Zrušovacie ustanovenie 

 
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 z 11. 12. 2008, ktorým sa 

vydáva Domový poriadok. 

 

 

§2 

Záverečné ustanovenia 

 
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 bol vyvesený na úradnej tabuli a 

internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 29. 11. 2016. 

 

 2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení na zasadnutí dňa 15. 12. 2016, pod č. ..../2016;  

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 

16. 12. 2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017. 

 

 

 

 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
primátor mesta 

 
 

 

 

 

 



 

Pripomienkovanie návrhu  

všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016, 

 

ktorým sa  zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská 

Nová Ves č. 3/2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok 

 

 

 
Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 29. 11. 2016. Týmto dňom 

začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 

pripomienky k návrhu č. 3/2016. 

Pripomienka k návrhu nariadenia môže byť uplatnená v písomnej forme na adresu: 

mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na 

adresu radnica@mestosnv.sk, alebo (lucia.baldovska@mestosnv.sk), alebo do zápisnice na 

adrese Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – právne oddelenie č. 

dverí  307. 

 Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 

musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 

prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

 

 

Spracovala: 

JUDr. Lucia Baldovská 

vedúca právneho oddelenia 
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