
    Obec Drienica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 659/2008 o zavedení meny euro 

v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva pre územie obce Drienica 

toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica 

č. 6/2008 
 

o zmene a doplnenie niektorých VZN obce v súvislosti so zavedením meny euro v SR. 

 

 

Čl. I 

   VZN č. 3/2008 sa mení takto: 

Čl. II, odsek 1  „suma 150,- Sk“  sa nahrádza „4,98€“. 

Čl. III., odsek 1. písm. a/  „suma 7,- Sk“ sa nahrádza „0,232€“, „suma 17,- Sk“ sa nahrádza 

„0,564€“, „suma 6,-Sk“  sa nahrádza  „0,199€“,  „suma 30,- Sk“ sa nahrádza „1€“. 

písm. b/ „suma 25,- Sk“ sa nahrádza „0,83€“ 

písm. c/ „suma 30,- Sk“ sa nahrádza „1€“.    

 

 

Čl. II. 

VZN č. 1/2008 sa mení takto: 

§ 5 odsek 3 písm. a)  „1.000,- Sk“ sa nahrádza „33,193€, písm. b) „500,-Sk“ sa nahrádza „16,596€“, 

písm. c) „1.000,-Sk“ sa nahrádza „33,193€“, písm. d) „5.000,- Sk“ sa nahrádza  

„165,969€“. 

 

Čl. III. 

VZN č. 2/2007 sa mení takto: 

článok 7 odsek 2 „5.000,- Sk“ sa nahrádza  „165,969€“ 

 

Čl. IV. 

 

VZN č. 17/2000sa mení takto: 

Sadzobník cien za poskytované služby obcou  

suma 2,- Sk  na 0,07 €, suma 3,- Sk na 0,10 €, suma 4,- Sk na  0,13 €, suma 6,- Sk na 0,20 €, suma 

50,- Sk na 1,66 €, suma 300,- Sk na 9,96 €, suma 325,- Sk na 10,79 €,  suma 500,- Sk na 16,60 €, 

suma 650,- Sk na 21,58 €,  suma 1.000,- Sk na 33,20 €, suma 1.500,- Sk na 49,79 €, suma 2.000,- 

Sk na 66,39 €, suma 2.750,- Sk na 91,28 €, suma 3.000,- Sk na 99,58 €, suma 5.500,- Sk na 182,57 

€, 6.000,- Sk na 199,16 €. 

 

 

Čl. V. 

 

    1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 9.12.2008 uznesením č. 147. 

    2. VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2008 

    3. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009. 

 

 

        Ing. Igor  B i r č á k  

            starosta obce  


