
 
 

č.7/2008 
 
 
 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Všeobecne záväzné nariadenia mesta 
Nováky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch podľa  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov, Generálneho zákona č.. 659/2007 Z.z. z 
28.11.2008 o zavedení meny euro  a ďalších náväzných predpisov sa uznieslo na tomto 
Všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

 

 
Čl. 1 

 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 4/1992 o zdravom životnom prostredí, 
udržiavaní čistoty a poriadku v meste 
 
1. v §58 sa slová „až do výšky 500,-Sk“ nahrádzajú slovami „až do výšky 16 eur “ 
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Čl. 2  

 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 25/1995  Úplné znenie VZN č. 13, 
o odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ako vyplýva zo zmien 
a doplnkov vykonaných VZN č. 19, 20 a 24 sa mení takto: 
 
1. v §4 odst. 4 sa slová „viac ako 10 tis. Sk, alebo bola vykonaná oprava bytového domu za 
viac ako 100 tis. Sk.“ nahrádzajú slová „viac ako 331 eur, alebo bola vykonaná oprava 
bytového domu za viac ako 3319  eur“ 
 
2. v §4 odst. 10 sa slová „v úradnej cene po 70,-Sk/m2“ nahrádzajú slovami „v úradnej cene 
po 2 eur /m2“ 
 
3. v §4 odst. 11 sa slová 
 „cenou 5300,-Sk/m2“ nahrádzajú slovami „cenou 175 eur/m2“,   
„sadzbou 1 750,-Sk/m2“ nahrádzajú slovami „sadzbou 58 eur/m2 ,  
„ je 27 500,-Sk“ nahrádzajú slovami „je 912eur “ 
 
4. v §4a odst. b) sa slová 
 „s predajnou cenou nad 40 tis. Sk.“ nahrádzajú slovami „s predajnou cenou nad 1327 eur “ 
„minimálne 30 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „minimálne 995 eur “ 
 
5. v §4a odst. c) sa slová „menej ako 10 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „menej ako 332eur “  
  

 
 

Čl. 3 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 39 Trhový poriadok mesta Nováky sa mení 
takto: 

1. v par. 9 Kontrolná činnosť, sankcie v texte  sa slová  „ 500,- Sk“ nahrádzajú slovami 
„16,- eur“  

2. v par. 9 Kontrolná činnosť, sankcie v bode a/  sa slová  „ od 50 000,- Sk do 500 000,-
Sk“ nahrádzajú slovami „od 1659,- eur  do  16596,- eur“  

3. v par. 9 Kontrolná činnosť, sankcie v bode b/  sa slová  „ od 5 000,- Sk do 500 000,-
Sk“ nahrádzajú slovami „od 165,- eur  do  16596,- eur“   

 
 
 
 

Čl. 4 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 42 o podmienkach chovu a držania zvierat na 
území mesta Nováky sa mení takto: 

1. Čl.X bod 3. sa slová  „500,- Sk “ nahrádzajú slovami „16  eur “   
2. Čl.X bod 3. sa slová  „1000,- Sk “ nahrádzajú slovami „33 eur “ 
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Čl. 5  
 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 46/1999 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom sa mení takto: 
1. v §3 v bode 1) ods. a) sa slová „400,-Sk – právnické a fyzické osoby“ nahrádzajú slovami                    
„13,27 EUR – právnické a fyzické osoby“ 
 
2. v §3 v bode 1) ods. b) sa slová „paušálnou sadzbou do 20 000,-Sk“ nahrádzajú slovami 
„paušálnou sadzbou do 663,87 EUR“ a  „do spotreby:   
 
10t ............................2 000,-Sk =    66,38 EUR 
20t ............................4 000,-Sk =  132,77 EUR 
30t ............................6 000,-Sk =  199,16 EUR 
40t ............................8 000,-Sk =  265,55 EUR 
50t ..........................10 000,-Sk =  331,93 EUR 
60t ..........................12 000,-Sk =  398,32 EUR 
70t ..........................14 000,-Sk =  464,71 EUR 
80t ..........................16 000,-Sk =  531,10 EUR 
90t ..........................18 000,-Sk =  597,49 EUR 
100t a viac ..............20 000,-Sk =  663,87 EUR 
 
3. v §3 ods. 2 písm. a) sa slová „200,-Sk – právnické a fyzické osoby“ nahrádzajú slovami 
„6,63 EUR – právnické a fyzické osoby“ 
 
4. v §3 odst. 2 písm. b) sa slová „400,-Sk – ostatní znečisťovatelia“ nahrádzajú slovami 
„13,27 EUR – ostatní znečisťovatelia“ 
 
5. v § 3 odst. 3 sa slová „max. vo výške 20 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „ max vo výške 
663,87 EUR“ 
 
6. v §3 odst. 3 sa slová „na celých 100,-Sk “ nahrádzajú slovami „ na celé euro“ 
 
7.  v §3 odst. 3 sa mení: 
Hlavné znečisťujúce látky: 
Tuhé emisie ......................................  5000,-Sk/t = 165,9695EUR/t 
Oxid siričitý ...................................... 2000,-Sk/t =   66,3878EUR/t 
Oxid dusíka ....................................... 1500,-Sk/t =   49,7908EUR/t 
Oxid uhoľnatý ................................... 1000,-Sk/t =   33,1939EUR/t 
 
Ostatné znečisťujúce látky: 
1. trieda ..............................................40 000,-Sk/t = 1327,7567EUR/t 
2. trieda ..............................................20 000,-Sk/t =  663,8783EUR/t 
3. trieda ..............................................10 000,-Sk/t =  331,9391EUR/t 
4. trieda ..............................................  2000,-Sk/t  =  66,3878EUR/t 
 
8. V §4 sa mení: 
1. trieda ..............................................40 000,-Sk = 1327,75 EUR 
2. trieda ..............................................20 000,-Sk =  663,87 EUR 
3. trieda ..............................................10 000,-Sk =  331,93 EUR 
4. trieda ............................................... 2 000,-Sk =  66,38 EUR 
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9. V §3 odst.5 sa slová „paušálnou sumou od 200,-Sk do 20 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „ 
paušálnou sumou od 6,63 EUR do 663,87 EUR 
V §6 ods. 1 sa slová „pokutu do 20 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „ pokutu do 663,87 EUR. 
 

 
 

Čl. 6 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 8/2002 o niektorých podmienkach držania 
psov sa mení takto: 

1. v §4 ods. 3)  sa slová  „ 100,- Sk“ nahrádzajú slovami „3 eur“ 
 
 

Čl. 7 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby 
sa mení takto: 

1. v bode IV. ods. 1.a) sa slová  „ 5,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,16 eur /deň“ 
2. v bode IV. ods. 1.c) sa slová  „ 7,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,23 eur /deň“ 
3. v bode IV. ods. 1.d) sa slová  „ 25,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,82 eur /deň“ 
4. v bode IV. ods. 1.e) sa slová  „ 10,- Sk/hodina“ nahrádzajú slovami „0,33 eur /hodina“ 
5. v bode IV. ods. 2.a) sa slová  „ 7,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,23 eur /deň“ 
6. v bode IV. ods. 2.b) sa slová  „ 12,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,39 eur /deň“ 
7. v bode IV. ods. 2.c) sa slová  „ 40,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „1,32 eur /deň“ 
8. v bode IV. ods. 2.d) sa slová  „ 15,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,49 eur /deň“ 
9. v bode IV. ods. 2.e) sa slová  „ 5,- Sk/kg“ nahrádzajú slovami „0,16 eur /kg“ 
10. v bode IV. ods. 3.a) sa slová  „ 5,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,16 eur /deň“ 

 
 

Čl. 8 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 4/2003  Štatút mesta Nováky sa mení takto: 

1. Článok 7 bod g) sa slová  „ do výšky 200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6638-  eur“  
 
 
 
 

Čl. 9 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby sa mení takto: 

1. v bode 1.a) sa slová  „ 7,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,23 eur /deň“ 
2. v bode 1.c) sa slová  „ 8,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,26 eur /deň“ 
3. v bode 1.e) sa slová  „ 13,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,43 eur /deň“ 
4. v bode 2.a) sa slová  „ 9,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,29 eur /deň“ 
5. v bode 2.b) sa slová  „ 15,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,49 eur /deň“ 



 5

6. v bode 2.c) sa slová  „ 50,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „1,66 eur /deň“ 
7. v bode 2.d) sa slová  „ 20,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,66 eur /deň“ 
8. v bode 2.e) sa slová  „ 7,- Sk/kg“ nahrádzajú slovami „0,23 eur /kg“ 
9. v bode 3.a) sa slová  „ 7,- Sk/deň“ nahrádzajú slovami „0,23 eur /deň“ 

 
 

Čl. 10 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 1/2005  o sociálnej pomoci sa mení takto: 

1. v §8 ods. 1 sa slová  „z rozpočtu mesta je 7,- Sk“ nahrádzajú slovami „z rozpočtu 
mesta je  0,23 eur“  

 
 

Čl. 11 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 2/2006 , zmena VZN č.1/2005 o sociálnej 
pomoci sa mení takto: 

1. ods. 1 v §8 ods. 1 sa slová  „sadzba 7,- Sk na 10,- Sk“ nahrádzajú slovami „sadzba  
0,23 eur  na 0,33 eur“ 

 
 

Čl. 12 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 1/2007 o poskytovaní finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta  sa mení takto: 

1. v §3 ods. 1c sa slová  „5000,- Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur “ 
2. v §4 ods. 2a sa slová  „do 50 tis.  Sk“ nahrádzajú slovami „1660 eur “ 
3. v §4 ods. 2b sa slová  „nad 50 tis. Sk, do 150 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „nad 1660 

eur  do 4980 eur “ 
4. v §4 ods. 2c sa slová  „nad 150 tis. Sk“ nahrádzajú slovami „nad 4980 eur “ 

 
 

Čl. 13 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 2/2007, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Nováky č. 1/2007 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta  
sa mení takto: 

1. v §5 v bode 2) ods. 1 sa slová  „ neprekročí 5000,- Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur “ 
2. v §5 v bode 3) sa slová  „ v hodnote do 5000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ v hodnote do 

166 eur “ 
3. v §6 v bode 3) sa slová  „ daru v hodnote do  5000,- Sk“ nahrádzajú slovami „daru 

v hodnote do 166 eur “ 
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Čl. 14 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 6/2007 ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Nováky č. 1/2005 o sociálnej pomoci v znení Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Nováky č. 2/2006 sa mení takto: 

1. ods. 1 v §8 ods. 1 sa slová  „sadzba 10,- Sk na 12,- Sk“ nahrádzajú slovami „sadzba  
0,33 eur  na 0,39 eur  

 
Čl. 15  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 49 Prevádzkový poriadok pre dom smútku, 
pohrebiská a urnový háj v meste Nováky sa mení takto: 

1. v § 5 v článku  2 bode 2 sa slová  „do výšky 500,- Sk “ nahrádzajú slovami „do výšky 
16,- eur “   

 
 
 

Čl. 16  
 

Ruší nasledujúce Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nováky, ktoré strácajú platnosť: 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 4/2000, ktorým sa dopĺňa VZN č. 
2/2000   o sociálnej pomoci  

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 32 o fonde rozvoja bývania mesta 
Nováky 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 3/2003 knižničný a výpožičný 
poriadok knižnice Mestského domu kultúry v Novákoch 

 
 

Čl. 17  
Záverečné ustanovenie 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Novákoch 
dňa 16.12.2008 uznesením č.20 – B/7 a nadobúda účinnosť 1. januára 2009 
 
Dátum zverejnenia VZN: 17.12.2008 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing.  Dušan  Š i m k a 

                                                                                              primátor mesta 
 
 
 
 


