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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA č. 143 /2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta zo dňa 21.9.2010 – Štatút mesta Rimavská

Sobota
Čl. 1
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznieslo na zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia – Štatút mesta Rimavská
Sobota takto:

v Čl. 7 ods. 3 sa vkladá „písm. u)“ s textom:
„zabezpečuje obhospodarovanie lesných pozemkov vo vlastníctve mesta
a predaj surového dreva vyplývajúci z tejto činnosti podľa osobitných predpisov1“.

Čl. 2

1. Na tejto zmene a doplnení VZN – Štatút mesta Rimavská Sobota sa Mestské
zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote uznieslo uznesením č. 44/ 2018 -MsZ.
2. Táto zmena a doplnenie Štatútu mesta Rimavská Sobota nadobúda účinnosť
15-tym dňom od jeho vyhlásenia.

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta

1

§ 13 ods.1 písm. e) zákon č. 595/2003 Z. z . zákon o dani z príjmov

