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Obec Vysoká nad Kysucou 
 

  
Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2021 
o prenájme nebytových priestorov a inventárneho 
majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou 

 

 
 
 
 
Návrh VZN 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 31. 01. 2023 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 31. 01. 2023 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 31. 01. 2023 
Ukončenie pripomienkového konania: 14. 02. 2023 
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:  ZA - , ZDRŽAL SA - , PROTI -  
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou:  
Zvesené  z úradnej tabule obce Vysoká nad Kysucou:  
VZN nadobúda účinnosť:  
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Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou vo veciach územnej samosprávy v zmysle              
§6 ods. 1 zákona a §11 ods. 4 písm. a) a g)  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov vydáva tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2021 
o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou 
(ďalej len „Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2021“) 
 

 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

Predmetom  úpravy  tohto   Dodatku   č. 1  k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 7/2021  
o prenájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou 
je doplnenie: 

a) §4 Určenie výšky nájmu, písmeno B) Krátkodobý prenájom o body 11), 12) a 13), 

b) §5 Podmienky prenájmu a zapožičania o body 5), 6), 7) a 8). 

 

Čl. 2 
Znenie úpravy 

§4 Určenie výšky nájmu; písmeno B) Krátkodobý prenájom sa dopĺňa o body 11), 12) a 13), ktoré 
budú znieť: 
 
11) Futbalové ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana                           

a) pre tréningové účely TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou                                     0,00 €/hod. 
 

12) Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
a) pre neregistrované kluby a občanov obce Vysoká nad Kysucou                             0,00 €/hod. 
b) pre kluby a občanov s trvalým bydliskom mimo obce Vysoká nad Kysucou         5,00 €/hod. 
c) príplatok za osvetlenie                                                                                             3,00 €/hod. 
 

13) Telocvičňa pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana  
a) pre neregistrované kluby a občanov obce Vysoká nad Kysucou                            15,00 €/hod. 
b) pre kluby a občanov s trvalým bydliskom mimo obce Vysoká nad Kysucou        25,00 €/hod. 
c) pre dospelé kategórie športových klubov so sídlom v obci Vysoká nad Kysucou   5,00 €/hod. 
d) pre detské kategórie športových klubov so sídlom v obci Vysoká nad Kysucou     0,00 €/hod. 
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§5 Podmienky prenájmu a zapožičania sa dopĺňa  o body 5), 6), 7) a 8), ktoré budú znieť: 
 
5) Súčasťou prenájmu priestorov uvedených v §4 písmeno B. bod 12) je možnosť zapožičania 

hokejových brán, tenisovej siete vrátane stĺpikov a volejbalovej siete vrátane stĺpikov. 
 

6) Súčasťou prenájmu priestorov uvedených v §4 písmeno B. bod 13) je: 
- Objekt šatní: šatňa chlapci (vrátane spŕch a WC), šatňa dievčatá (vrátane spŕch a WC), chodba 
- Objekt telocvične: športová plocha (vrátane zabudovaného technického a športového 

vybavenia)  
 

7) Dlhodobý pravidelný prenájom priestorov uvedených v §4 písmeno B. v bodoch 12) a 13) 
registrovanými aj neregistrovanými športovými klubmi pôsobiacich na území obce Vysoká nad 
Kysucou aj mimo územia obce Vysoká nad Kysucou podlieha schváleniu Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 
 

8) Prenájom športového zariadenia za účelom organizácie hromadných športových podujatí v trvaní 
viac ako 2 hodiny (napr.: športové zrazy, turnaje a pod.) podlieha schváleniu Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou. 

 
 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 7/2021 o prenájme 
nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve obce Vysoká nad Kysucou sa 
uznieslo Obecné zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa  ............  Uznesením číslo 
....................... 

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

 
 
 

 
                                                                                                Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce
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