
Obec Kšinná v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  predpisov a v zmysle zákona č. 465/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú 

zákony v pôsobnosti MF SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR 

 

                                             

                                                              v y d á v a 

 

 

                                         Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008, 

 

ktorým sa menia a dopĺňajú Všeobecne záväzné nariadenia obce Kšinná a časť obce 

Závada pod Čiernym vrchom v súvislosti so zavedením meny euro v SR. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kšinnej sa uznieslo na tomto VZN 

 

1. Vo VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

            V článku 4 

- ods. 1 sa slová 7,24 Sk nahrádzajú slovami 0,2403 eura a slová 1,95 Sk 

nahrádzajú slovami 0,0647 eura 

- ods. 2 sa slová 0,99 Sk nahrádzajú slovami 0,0328 eura a slová 0,62 Sk 

nahrádzajú slovami 0,0205 eura 

- ods. 3 sa slová 

a) 40,- Sk nahrádzajú slovami 1,32 eura 

b) 40,- Sk nahrádzajú slovami 1,32 eura 

c) 40,- Sk nahrádzajú slovami 1,32 eura 

d) 400,- Sk nahrádzajú slovami 13,27 eura 

a) 0,14 Sk nahrádzajú slovami 0,0046 eura 

b) 0,14 Sk nahrádzajú slovami 0,0046 eura 

c) 0,14 Sk nahrádzajú slovami 0,0046 eura 

d) 1,40 Sk nahrádzajú slovami 0,0464 eura. 

 

          V článku 6 

- ods. 2 

A. sa slová 1,20 Sk nahrádzajú slovami   0,0398 eura 

B. sa slová 8,00 Sk nahrádzajú slovami   0,2655 eura 

C. sa slová 5,00 Sk nahrádzajú slovami   0,1659 eura 

D. sa slová 4,00 Sk nahrádzajú slovami   0,1327 eura 

E. sa slová 12,00 Sk nahrádzajú slovami 0,3983 eura 

F. sa slová 30,00 Sk nahrádzajú slovami 0,9958 eura 

G. sa slová  7,00 Sk nahrádzajú slovami  0,2323 eura 

-  ods. 3 sa slová 1,00 Sk nahrádzajú slovami 0,0331 eura 

 

            V článku 7 

- ods. 2 sa slová 1,20 nahrádzajú slovami 0,0398 eura a slová 30,00 Sk sa 

nahrádzajú slovami 0,9958 eura 

 



           V článku 9 

- ods. 3 sa slová 150,- Sk nahrádzajú slovami 5,- eura 

 

            V článku 10 

- ods. 5 sa slová 2,00 Sk nahrádzajú slovami 0,07 eura 

 

            V článku 11 

- ods. 4 sa slová 1,00 Sk nahrádzajú slovami 0,04 eura 

 

             V článku 12 

- ods. 4 sa slová 350,- Sk nahrádzajú slovami 12,- eur 

 

             V článku 13  

- ods. 5 sa slová 300,- Sk nahrádzajú slovami 10,- eur 

 

             V článku 14 

- ods. 6 sa slová 0,767 Sk nahrádzajú slovami 0,026 eura, 

slová 280,00 Sk nahrádzajú slovami 9,50 eura 

- písm. c) sa slová 200,- Sk nahrádzajú slovami 6,50 eura 

- písm. d) sa slová 200,- Sk nahrádzajú slovami 6,50 eura 

- ods. 10 sa slová 0,219 Sk nahrádzajú slovami 0,0072 eura 

- písm. e) sa slová 70,- Sk nahrádzajú slovami 2,3235 eura. 

 

2. Vo VZN č. 1/2008 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi 

a úžitkovými zvieratami na území obce Kšinná a časť Závada pod Čiernym 

vrchom 

 

V článku 6 

- ods. 1 sa slová 1000,- Sk nahrádzajú slovami 33,- €  a slová 500,- Sk sa 

nahrádzajú slovami 16,50 € 

- ods. 2 sa 100 000,- Sk nahrádzajú slovami 3 319,- € 

 

 

3. Vo VZN č. 2/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia na území obce Kšinná a časť Závada pod Čiernym 

vrchom 

 

V článku 3 

- ods. 1/A sa slová 500,- Sk nahrádzajú slovami 16,50 € a 1 000,- Sk sa 

nahrádzajú slovami 33,- € 

- ods. 1/B sa slová 500,- Sk  nahrádzajú slovami 16,50 € a 1 000,- Sk sa 

nahrádzajú slovami 33,- € 

- ods. 1/C sa slová 500,- Sk nahrádzajú slovami 16,50 € 

- ods. 2/A, B sa slová 1 000,- Sk  nahrádzajú slovami 33,- € 

- ods. 4 sa slová 20 000,- Sk nahrádzajú slovami 663,50 € 

 

            V článku 4 

- ods. 1 sa slová 20 000,- Sk nahrádzajú slovami 663,50 € 

- ods. 2 sa slová 100,- Sk nahrádzajú slovami 3,30 € a 100 000,- Sk sa 

nahrádzajú slovami 3 319,- € 



- ods. 3 sa slová 500,- Sk nahrádzajú slovami 16,50 € a 100 000,- Sk sa 

nahrádzajú slovami 331,50 €. 

 

4. Vo VZN č. 3/2008 o ochrane verejného poriadku v obci Kšinná a časti obce 

Závada pod Čiernym vrchom 

 

V článku 12 

- ods. 1 sa slová  5 000,- Sk nahrádzajú slovami 166,- €. 

 

 

 

 

           Slová slovenské koruny vo všetkých tvaroch sa v celom texte Všeobecne záväzného 

nariadenia nahrádzajú slovom eurá v príslušnom tvare. 

 

 

 

 

            Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Kšinnej dňa 28. novembra 2008, uznesením č. 8/2008. 

 

 

            Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 03.12.2008. 

 

            Toto VZN nadobúda účinnosť dňa                     01.01.2009.   

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Milan Pavle 

 starosta obce 


