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Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 

                                                                                     
 

Dodatok č. 1 
 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 1/2015 

O PODMIENKACH NÁJMU V NÁJOMNÝCH BYTOCH 
vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky               
a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

 
 

 
Návrh dodatku k VZN 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 08. 01. 2019 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 08. 01. 2019 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 08. 01. 2019 
Ukončenie pripomienkového konania: 24. 01. 2019 
Počet pripomienok uplatnených  k návrhu:  0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 30. 01. 2019 
                                  
Schválený dodatok k VZN 
 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 1/2019-5 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 8 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 01. 02. 2019 
Zvesené  z úradnej tabule: 18. 02. 2019 
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 15. 02. 2019 
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Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou (ďalej len „OZ“) podľa § 6 ods. 1 zákona                  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  vydáva  toto  všeobecne 
záväzné nariadenie (ďalej len "VZN"), ktorého účelom je určiť kritériá a podmienky 
prenajímania bytov vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania 
(ďalej len "ŠFRB") vydáva pre obec Vysoká nad Kysucou  tento dodatok k VZN č. 1/2015 
o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou 
dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky               
a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

 
Predmet úpravy 

1. Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu                      
č. 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov 
získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania je úprava znenia čl. 8 
odst 2). 

 
 

Úprava znenia 
 

1. Čl. 8 bod 2) bude mať po úprave nasledovné znenie: 
Nájomca nájomného bytu, môže požiadať o opakované uzavretie nájomnej zmluvy, je 
však povinný  2 mesiace  pred  ukončením  nájomného pomeru požiadať Obecný úrad vo 
Vysokej nad Kysucou o opakované uzavretie nájomnej zmluvy spolu s dokladmi o tom, 
že spĺňa podmienky tohto VZN. 

 

 
 

Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 1/2015 o podmienkach nájmu 

v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad 
Kysucou dňa   31. 01. 2019  Uznesením číslo 1/2019-5. 

2. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia a účinnosť 
od 15. 02. 2019. 

 
 
 

                                                                                                    Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                           starosta obce 


