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Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 

                                                                                     
 

Dodatok č. 2/2013 
 k Všeobecnému - záväznému nariadeniu č. 3/2011 
o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu 

a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
na území obce Vysoká nad Kysucou  

 
 

 
 
 

Návrh VZN 
 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 23. 5. 2013 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysusou: 23. 5. 2013 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 23. 5. 2013 
Ukončenie pripomienkového konania: 7. 6. 2013 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 7. 6. 2013 
 

Schválené VZN 
 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
Uznesením č. 4-5/2013 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 9 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 10. 6. 2013  
Zvesené z úradnej tabule: 25. 6. 2013 
VZN nadobúda účinnosť: 22. 6. 2013 
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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 6 a § 11 zákona č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení jeho noviel, zákona 416/2001 Z. z. o výkone 

prenesenej štátnej správy na samosprávu  a zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch  vydáva pre obec Vysoká nad Kysucou tento dodatok k VZN č. 3/2011. 

 
 

Predmet úpravy 
 

1. Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 2/2013 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 
3/2011 o zabezpečení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou je zmena 
znenia Čl. 4 Určenie doby. 

 
 

Úprava  
 

Čl. 4. 
Určenie doby 

 

1. Obec Vysoká nad Kysucou ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti  splniť si povinnosti uvedené  
v bode 3. tohto  VZN  v  lehote   do   31. 12. 2013.   V  prípade   nesplnenia   povinnosti 
vlastníkom nehnuteľnosti   v  stanovenom   rozsahu   a  termíne,  obec  predloží  podnet  
na správne konanie za porušenie zákona o VV a VK na príslušný OÚ ŽP. 

 
 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 2/2013 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 3/2011 o zabezpečení 
dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou na území obce Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 7. 6. 2013 Uznesením číslo 4-5/2013. 

2. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia.  
 
 

 
 

                                                                                                    Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                           starosta obce 
 
 


