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Obec Vysoká nad Kysucou 
 

                                                                             

 
 

Dodatok č. 3 
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: 21. 03. 2020 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 21. 03. 2020 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 21. 03. 2020 
Ukončenie pripomienkového konania:  
Počet pripomienok uplatnených k návrhu:  
Návrh zvesený z úradnej tabule:  
 

Schválené VZN 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.:   
Počet prítomných poslancov na rokovaní:  
Hlasovanie:   
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou:  
Zvesené  z úradnej tabule obce Vysoká nad Kysucou:  
VZN nadobúda účinnosť:  

NÁVRH 
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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. 3 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, dopĺňa sa písm. K. Poplatok za 
zapožičanie drobného inventáru a body 1), 2), 3), 4)  

 
 
 

Úprava znenia 
 

 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

 
§4 

Výška poplatku a splatnosť 
 
 

K. Poplatok za zapožičanie inventáru: 
 

1) Stoly 
 

Okrúhly – priemer 200 cm                           10,00 €/ks 

Okrúhly – priemer 150 cm                             7,00 €/ks 

Koktejlový stôl                              5,00 €/ks 
 
 
2) Obrusy 
 

Okrúhly obrus – priemer 260 cm                      4,00 €/ks 

Okrúhly obrus – priemer 210 cm                      3,00 €/ks 

Pozn.: Súčasťou ceny je i vyčistenie obrusu v čistiarni. 
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3) Stoličky 
 

Stolička banketová, s návlekom                         5,00 €/ks 

Stolička banketová, bez návleku                        3,00 €/ks 
 
4) Návleky 
 

Návlek na banketovú stoličku                      3,00 €/ks 

Návlek na banketový stôl                      5,00 €/ks 

Pozn.: Súčasťou ceny je i vyčistenie návleku v čistiarni. 
 
Poplatok za zapožičanie inventáru sa vyberá pri uzatvorení zmluvy o zapožičaní inventáru. 
Náklady spojené s odstránením spôsobených škôd na zapožičanom inventári či jeho nezvratné 
poškodenie, musí uhradiť nájomca v plnej výške. 
 
 
 

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. 
3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované 
obcou Vysoká nad Kysucou, ostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 3 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 ............................... 

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

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


