
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sídlisko - Ťahanovce  uznesením číslo 

140/B  prijatým na svojom rokovaní dňa 17. decembra 2008  v súlade s  § 6 zákona číslo  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 2 písm. a) zákona 

číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  schvaľuje  : 

 

 

 

Doplnok  číslo 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce číslo  

1/2007 

o podmienkach používania symbolov mestskej časti 

 

 

1/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce 

číslo  1/2007  sa mení nasledovne :  v § 8 ods. 1 sa slová  „ pokutu do 200 000,- Sk“ 

nahrádzajú slovami „pokutu do 6638 eur“,  v § 8 ods. 3 sa slová „ pokuta v priestupkovom 

konaní do výšky1000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ pokuta v priestupkovom konaní  do 

výšky 33 eur. 

 Upravené znenie § 8 ods. 1 a ods. 3  bude nasledovné: 

§ 8 

Sankcie 

 

1/ Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže starosta  právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do  6638 eur
1
.  Pokutu možno 

uložiť do dvoch mesiacov do dňa, kedy sa starosta dozvedel  o tom, kto sa porušenia dopustil, 

najneskôr však do jedného roka od vzniku konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri 

ukladaní pokuty sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. 

3/ Fyzická osoba, ktorá poruší toto všeobecne záväzné nariadenie, sa dopustí priestupku 

a môže jej byť uložená pokuta v priestupkovom konaní do výšky 33 eur 
2
. 

 

Znenie ostatných ustanovení všeobecne záväzného nariadenia ostáva nezmenené. 

 

Tento Doplnok číslo 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 1/2007 nadobúda 

účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

      JUDr. Cyril  Betuš 

             starosta 

 

Zverejnené:  22. 12. 2008 

Účinné:          5. 1. 2009 

                                                 
1
 §13 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2
 § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 



 

 


