PREHĽAD
platných VZN k 30.04.2022
Číslo
VZN

Názov VZN

4/2010 - Nar. O vykonaní miestneho referenda v meste Stará
Turá
7/2012 - Nar. O určení školského obvodu a spoločných
školských obvodov
15/2012 - Nar. Povodňový plán záchranných prác právnickej
osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, ktorej
objekt môže byť postihnutý povodňou v meste
Stará Turá
16/2012 - Nar. O podmienkach držania psov

Prijaté uznesením
dňa

Poznámka

schv. dňa 17.06.2010
Uzn. č. 19 - XXXIV/2010
schv. dňa 07.06.2012
Uzn. č. 6 - XVII/2012
schv. dňa 21.06.2012
Uzn. č. 49 - XVIII/2012

schv. dňa 25.10.2012
Uzn. č. 36 - XXII/2012
17/2012 - Nar. O vytváraní zdravého životného prostredia a o schv. dňa 25.10.2012
zeleni na území mesta Stará Turá
Uzn. č. 37 - XXII/2012
21/2012 - Nar. O regulatívoch územného rozvoja Mesta Stará
Turá
1/2013 - Nar. Prevádzkový poriadok pohrebísk na území
mesta Stará Turá
6/2013 - Nar. O určení názvu ulice v meste Stará Turá

schv. dňa 25.10.2012
Uzn. č. 40 - XXII/2012
schv. dňa 21.02.2013
Uzn. č. 25 - XXV/2012
schv. dňa 20.06.2013
Uzn. č. 30 - XXVIII/2013
1/2014 - Nar. O organizovaní verejných športových podujatí schv. dňa 20.02.2014
na území mesta Stará Turá
Uzn. č. 27 - XXXIV/2014
2/2014 - Nar. O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Stará schv. dňa 05.06.2014
Turá
Uzn. č. 41 - XXXVIII/2014
4/2014 - Nar. O zriadení Mestskej polície v Starej Turej

schv. dňa 19.06.2014
Uzn. č. 44 - XXXVIII/2014

5/2015 - Nar. O zverejňovaní a vylepovaní plagátov s
informatívnym, reklamným a komerčným
obsahom na území mesta Stará Turá
8/2015 - Nar. O vymedzení miest na umiestnenie volebných
plagátov
5/2016 - Nar. O nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Stará Turá
1/2017 - Nar. Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov č.
1 Územného plánu mesta Stará Turá ( ZaD č. 1
ÚPN-M)
7/2017 - Nar. O poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pre narodené dieťa
2/2018 - Nar. O peňažnom príspevku na prepravu

schv. dňa 18.06.2014
Uzn. č. 30 - VII/2015

4/2018 - Nar. O podmienkach poskytovania finančného
príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Dodatok VZN č. 1/2017 Nar.

schv. dňa 03.12.2015
Uzn. č. 26 - XIII/2015
schv. dňa 28.04.2016
Uzn. č. 36 - XVI/2016
schv. dňa 27.04.2017
Uzn. č. 28 - XXVI/2017

Dodatok k VZN č. 21/2012 Nar.

schv. dňa 14.12.2017
Uzn. č. 21 - XXXIII/2017
schv. dňa 19.04.2018
Uzn. č. 25 - XXXV/2018
schv. dňa 08.11.2018
Uzn. č. 28 - XXXXI/2018

1/2019 - Nar. O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na schv. dňa 25.04.2019
žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa
Uzn. č. 22 - IV/2019
materskej školy a školských zariadení so
sídlom mesta Stará Turá

Dodatok VZN č. 1/2020 Nar.
Dodatok VZN č. 5/2020 Nar.

4/2019 - Nar. O určení výšky mesačných príspevkov
zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnúúhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach na území mesta Stará
Turá
5/2019 - Nar. O miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
6/2019 - Nar. O podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní
1/2020 - Nar. Ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na
území
mesta Stará Turá
2/2020 -Nar. Ktorým sa rušia všeobecne záväzné
nariadenia mesta Stará Turá č. 4/1993 zo dňa
07.10.1993, č. 14/2012 zo dňa 21.06. 2012 a
č. 7/2014 zo
dňa 23.10.2014
3/2020 -Nar. O poskytovaných druhoch sociálnych služieb
aúhradách za sociálne služby na území mesta
Stará Turá
4/2020 - Nar. O podmienkach predaja a poskytovania
služiebna trhových miestach a ktorým sa
vydávajú
trhové poriadky pre mestskú tržnicu a
príležitostné trhy na území mesta Stará
Turá
5/2020 - Nar. Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
nažiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Stará Turá, v
zneníVZN č. 1/2020 zo dňa 20.02.2020

schv. dňa 20.06.2019
Uzn. č. 9 - VI/2019

1/2021 - Nar. O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej
škole,ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará
Turá
2/2021 - Nar. O dotáciách na podporu športu v meste Stará
Turá z rozpočtu mesta
3/2021- Nar. Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväznénariadenie č. 6/2019-Nar. o
podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní
4/2021- Nar. O pravidlách určovania prevádzkového času
predaja v obchode a prevádzkového
časuslužieb
6/2021 - Nar. Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
nažiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Stará Turá v znení
VZN č. 1/2020 zo dňa 20.02.2020 a VZN
č.5/2020 zo dňa 28.10.2020

schv. dňa 18.02.2021
Uzn. č. 16-XX/2021

schv. dňa 20.06.2019
Uzn. č. 10 - VI/2019
schv. dňa 19.09.2019
Uzn. č. 7 - VIII/2019
schv. dňa 20.02.2020
Uzn. č. 12 - XIII/2020

Dodatok VZN č. 3/2021 Nar.
Dodatok k VZN č.1/2019 Nar.
Dodatok VZN č. 5/2020 Nar.

schv. dňa 23.06.2020
Uzn. č. 8 - XV/2020

schv. dňa 24.09.2020
Uzn. č. 39 - XVII/2020
schv. dňa 24.09.2020
Uzn. č. 40 - XVII/2020

schv. dňa 28.10.2020
Uzn. č. 19-XVIII/2020

schv. dňa 18.02.2021
Uzn. č. 17-XX/2021
schv. dňa 28.04.2021
Uzn. č. 28-XXII/2021

Dodatok k VZN č.1/2019 Nar.
Dodatok k VZN č. 1/2020 Nar.
Dodatok VZN č. 6/2021 Nar.

Dodatok k VZN č. 6/2019 Nar.

schv. dňa 24.06.2021
Uzn. č. 21-XXIII/2021
schv. dňa 09.12.2021
Uzn. č. 19-XXVIII/2021

Dodatok k VZN 5/2020 - Nar.

7/2021 - Nar. O určení prípadov hodných osobitného zreteľa schv. dňa 09.12.2021
a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho Uzn. č. 20-XXVIII/2021
bývania na území mesta Stará Turá
1/2022 - Nar. O určení výšky mesačných príspevkov schv. dňa 28.04.2022
zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú Uzn. č. 25-XXXIII/2022
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach na území mesta Stará Turá
2/2022 - Nar. Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2021 zo
dňa 09.12.2021 o určení prípadov hodných
osobitného
zreteľa a okruhu oprávnených
osôb v rámci sociálneho bývania na území
mesta Stará Turá
3/2022 - Nar. O zrušení VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa
určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre
Starú Turú

V Starej Turej, dňa 29.04.2022

schv. dňa 28.04.2022
Uzn. č. 26-XXXIII/2022

schv. dňa 28.04.2022
Uzn. č. 28-XXXIII/2022

Dodatok VZN č. 2/2022

