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VZN č. 1/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ako je zásobovanie
občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o náhradnom
odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.
VZN č. 3/2016 o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN č. 4/2016 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
VZN č. 5/2016 odani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017
VZN č. 6/2016 o dani za psa na kalendárny rok 2017
VZN č. 7/2016 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2017
VZN č. 8/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2017
VZN č. 9/2016 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2017
VZN č. 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017
VZN č. 11/2016 o určení výšky ﬁnančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
UZN č. 10/2016 Dodatok č. 3 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý
nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa
24.05.2013.
UZN č. 42/2016 Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2015/2016 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v ...
UZN č. 45/2016 Dodatok č. 1 VZN č. 9/2015 o určení výšky ﬁnančných prostriedkov určených na mzdy a
prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na
území mesta Rajec
UZN č. 58/2016 Dodatok č. 4 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý
nájom- poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa
24.05.2013
SMERNICA č. 1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom - poskytnutie
nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec v znení všetkých doplnkov.
UZN č. 59/2016 Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2013 o odpadoch
UZN č. 65/2016 - Dodatok č. 2 VZN č. 9/2015 o určení výšky ﬁnančných prostriedkov určených na mzdy a
prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na
území mesta Rajec
UZN č. 125/2016 - Dodatok č. 1 k VZN č3 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel
UZN č. 67/2016 - Dodatok č. 2 ktorým sa mení VZN mesta Rajec č. 01/2011 a ruší sa PRÍLOHA č. 3 (tlačivo
žiadosti) k VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
UZN č. 126/2016 Smernica o určení cien, postupu a podmienok za krátkodobý nájom nebytových priestorov a
hnuteľného majetku v meste Rajec
UZN č. 127/2016 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
UZN č. 128/2016 Smernica o správnych poplatkoch na úseku osvedčovania podpisov

