
Obecné zastupiteľstvo obce Mojš na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 4 ods. 1/, ods. 3/ písm. n), § 6 ods. 1/ a § 11 ods. 4/ písmeno g)  zákona č. 369/1990 
Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov   

v y d á v a 
tento  

 
Dodatok č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Mojš č.1/2014 o verejnom poriadku v znení Dodatku č. 1: 
 

I. 
Predmet úpravy  

Týmto Dodatkom č. 2 sa menia nasledovné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojš 
č.1/2014 o verejnom poriadku v znení Dodatku č. 1 (ďalej len VZN): 
 
1/ Názov článku XII.  VZN sa mení a znie :  Kontrola, sankcie a poplatky 
2/ Článok XII.  VZN sa dopĺňa o nový ods. 7/, ktorý znie: 
   
 V súlade s položkou 9 sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa zavádza poplatok vo výške 16,50 EUR, ktorý 
je povinný zaplatiť poplatník - účastník konania v prípade, ak je nariadené miestne zisťovanie podľa 
osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka.  
 Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykoná obec na 
dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.   
 Ďalšie podrobnosti o poplatkovej povinnosti upravuje zákon  č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov a v  konaní vo veci poplatku sa postupuje podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ak zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. 
 Výnos poplatku je príjmom rozpočtu obce.  
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 Ostané ustanovenia Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o verejnom poriadku 
v znení Dodatku č.1 sa  týmto Dodatkom č. 2 nemenia s tým, že tento Dodatok č. 2 stáva jeho 
neoddeliteľnou súčasťou. 
 Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť pätnástym dňom  po jeho vyvesení na úradnej tabuli 
obce Mojš. 
 
 
V Mojši, dňa 08.09.2021 
 
 
 
 
                                                                                                                     Ing. Štefan Svetko 
                                                                                                                           starosta obce 
 
 
Dodatok č. 2 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Mojš dňa 02.09.2021 uznesením číslo 
68/2021. 
 
Schválený dodatok č. 2 k VZN č. 01/2014 zverejnený od 08.09. 2021 do 23.09.2021. 


