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Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 06. 06. 2018 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 06. 06. 2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 06. 06. 2018 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 06. 06. 2018 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 02. 07. 2018  

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

- elektronicky na adresu: sekretariat@mocenok.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 17. 07. 2018 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa: 24. 07. 2018 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 26. 07. 2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 11. 08. 2018 
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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. m), § 6 ods. 1 a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 24. 07. 2018 

 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 03/2018, 

 

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 03/2017 

O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 O organizácii miestneho referenda (ďalej len „VZN“)  

sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1.) V druhej časti - §4 sa mení znenie ods. 5 nasledovne: 

5. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení 

miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj iným spôsobom, 

ktorý určí obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje: 

a) dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo 

dátum doručenia petície, 

b) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, 

c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda, 

d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

2.) V piatej časti - § 16 – ods. 2 – slovo OcZ sa nahrádza slovom „Obec“, na konci odseku 2  

sa spojenie webová stránka obce sa nahrádza spojením „webové sídlo obce“ 

 

§ 18 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

1. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Močenok 

(www.mocenok.sk ) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

3. Obecné  zastupiteľstvo  v Močenku  prerokovalo  toto  všeobecné  záväzné  nariadenie  

na zasadnutí dňa 24. 07. 2018 a schválilo ho uznesením číslo 5.2 – IV./OZ/2018. 

4. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Močenok. Po vyvesení  

na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

V Močenku 26. 07. 2018.  

 

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

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta Obce Močenok 

http://www.mocenok.sk/

