VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Nimnica č. 02/2005 o používaní miestneho rozhlasu
Obecné zastupiteľstvo obce Nimnica podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g/ Zák. č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení obce Nimnica, ktorým sa ustanovujú náležitosti používania miestneho
rozhlasu v obci Nimnica.
§1
Miestny rozhlas v obci Nimnica je majetkom obce Nimnica. Je to zariadenie, ktoré slúži na :
a/ informovanie občanov o činnosti obecného zastupiteľstva a obecného úradu,
b/ vyhlasovanie oznamov fyzickým a právnickým osobám,
c/ gratulácie občanom,
d/ vyhlasovanie smútočných oznámení,
e/ vyhlasovanie mimoriadnych opatrení civilnej ochrany.
§2
Miestny rozhlas môže obsluhovať : poverená pracovníčka obecného úradu a starosta obce.
§3
Poplatok za použitie miestneho rozhlasu je 70.- Sk za vyhlásenie jedného oznamu fyzickej
alebo právnickej osobe. Od poplatku sú oslobodené :
a/ vyhlásenie smútočných oznámení,
b/ oznamy iných obcí, VÚC a orgánov štátnej správy.
§4
Použitie miestneho rozhlasu na iné účely je priestupkom podľa § 46 Zák.č. 372/90 Zb.
o priestupkoch
§5
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nimnici dňa 25. 10. 2005. uznesením
č. 27 /05
Návrh VZN bol podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadení vyvesený na úradnej
tabuli v obci Nimnica 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva od 14. 09. 2005 do 29. 09.
2005.
Toto VZN bolo podľa § 6, ods.8., Zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadení vyvesené na úradnej
tabuli v obci Nimnica po jeho schválení dňa 26. 10. 2005. a zvesené dňa 10. 11. 2005..
Ú č i n n o s ť nadobudlo dňa 10. 11. 2005 .

Ladislav Ďureček
starosta obce

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIEA
obce Nimnica č. /2009 o používaní miestneho rozhlasu
Obecné zastupiteľstvo obce Nimnica podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g/ Zák. č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení obce Nimnica, ktorým sa ustanovujú náležitosti používania miestneho
rozhlasu v obci Nimnica.
§1
Miestny rozhlas v obci Nimnica je majetkom obce Nimnica. Je to zariadenie, ktoré slúži na :
a/ informovanie občanov o činnosti obecného zastupiteľstva a obecného úradu,
b/ vyhlasovanie oznamov fyzickým a právnickým osobám,
c/ gratulácie občanom,
d/ vyhlasovanie smútočných oznámení,
e/ vyhlasovanie mimoriadnych opatrení civilnej ochrany.
§2
Miestny rozhlas môže obsluhovať : poverená pracovníčka obecného úradu a starosta obce.
§3
Poplatok za použitie miestneho rozhlasu je 2.30 € za vyhlásenie jedného oznamu fyzickej
alebo právnickej osobe. Od poplatku sú oslobodené :
a/ vyhlásenie smútočných oznámení,
b/ oznamy iných obcí, VÚC a orgánov štátnej správy.
§4
Použitie miestneho rozhlasu na iné účely je priestupkom podľa § 46 Zák.č. 372/90 Zb.
o priestupkoch
§5
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nimnici dňa .. 2009 uznesením č. /09
Návrh VZN bol podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadení vyvesený na úradnej
tabuli v obci Nimnica 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva od . . 2009 do . . 2009.
Toto VZN bolo podľa § 6, ods.8., Zák.č.369/90 Zb. o obecnom zriadení vyvesené na úradnej
tabuli v obci Nimnica po jeho schválení dňa . . . a zvesené dňa . . 2009.
Ú č i n n o s ť nadobudlo dňa . . 2009 .

Ladislav Ďureček
starosta obce

