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Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 

                                                                                     
 

Dodatok č. 1 
 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 

o poplatkoch za služby poskytované  
obcou Vysoká nad Kysucou  

 
 

 
 
Návrh dodatku k VZN 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 08. 02. 2018 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 08. 02. 2018 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 08. 02. 2018 
Ukončenie pripomienkového konania: 12. 03. 2018 
Počet pripomienok uplatnených  k návrhu:  0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 12. 03. 2018 
                                  
Schválený dodatok k VZN 
 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 1/2018-5 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 9 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 13. 03. 2018 
Zvesené  z úradnej tabule: 28. 03. 2018 
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 27. 03. 2018 
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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1a § 4 ods. 3 
písmena f) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
v súlade so zákonom č. 131/2010 o pohrebníctve  vydáva pre obec Vysoká nad Kysucou  
tento dodatok k VZN č. 2/2011 o pohrebníctve v obci Vysoká nad Kysucou. 

 
Predmet úpravy 

1. Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu                      
č. 2/2017 o poplatkoch za služby vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou je doplnenie 
§4 Výška poplatku a splatnosť, písm. J. o bod č. 6. až 8. 

 
 

Doplnenie znenia 
 
1. §4 Výška poplatku a splatnosť, písm. J. Všeobecne – záväzného nariadenia č. 2/2017 

o poplatkoch za služby vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou sa dopĺňa o body: 
 

6. Zisťovanie vlastníkov pozemkov, máp, tlač neoficiálnych LV            0,10 €/formát A4 
 

7. Vyznačovanie pozemkov na vyhotovených fotokópiách (za každú začatú hodinu)  
7,00 €/hod. 
 

8. Vyjadrenie Obce Vysoká nad Kysucou podľa § 63 zák. NR SR č. 323/1992 Zb. z. 
o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov k vyjadreniu osvedčenia 
vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

2 €/za každých 5 začatých položiek vyjadrenia 
 

 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
vykonávané obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo 
Vysokej nad Kysucou dňa 12. 03. 2018  uznesením číslo 1/2018-5. 

2. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia a účinnosť 
od 27. 3. 2018. 

 
 
 

                                                                                                    Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                           starosta obce 


