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Obec Vysoká nad Kysucou 
 

                                                                             

 
 

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

o poplatkoch za služby  
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou 

 
 
 
 
 
 

Návrh VZN 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 27. 11. 2019 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 27. 11. 2019 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 27. 11. 2019 
Ukončenie pripomienkového konania: 12. 12. 2019 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 13. 12. 2019 
 

Schválené VZN 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 9/2019-4   
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 7 
Hlasovanie:  ZA - 7     PROTI - 0     ZDRŽAL - 0 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou: 14. 12. 2019 
Zvesené  z úradnej tabule obce Vysoká nad Kysucou: 28. 12. 2019 
VZN nadobúda účinnosť: 28. 12. 2019 
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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou podľa §6 a §11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento dodatok 
k Všeobecne - záväznému nariadeniu o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad 
Kysucou  
 
 

 
Predmet úpravy 

 
1. Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 

o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou je úrava znenia jeho 
ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška poplatku a splatnosť, písm. I. sa dopĺňa o bod č. 12) 
Podmienky prenájmu sály kultúrneho domu v období od 23. 12. kalendárneho roka   do 
01. 01. nasledujúceho roka. 

 
 

Úprava znenia 
 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

 
§4 

Výška poplatku a splatnosť 
 
 

I. Poplatok za využitie sály kultúrneho domu: 
 

12) Podmienky prenájmu sály kultúrneho domu v období od 23. 12. kalendárneho roka  
     do 01. 01. nasledujúceho roka 

Sála kultúrneho domu sa počas obdobia od 23. 12. kalendárneho roka do 01. 01. 
nasledujúceho roka neprenajíma na účely uvedené v § 4 písmeno I. body 1), 2), 3), 4), 6), 7), 
8) a 11) okrem účelu uvedeného v písmene I. bod 5).  

 
 

 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Časti Všeobecne - záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou, ktoré nie sú predmetom úpravy Dodatku č. 
2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované 
obcou Vysoká nad Kysucou, ostávajú nezmenené. 
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2. Dodatok č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Vysoká nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo 
Vysokej nad Kysucou dňa 13. 12. 2019 uznesením č. 9/2019-4. 

3. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia 
a účinnosť od 28. 12. 2019 

 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, dňa  27. 11. 2019 
 
 
 
                                                                                           Mgr. Anton Varecha 
                                                                                              starosta obce 


