
 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 4.2 

 

13. NOVEMBER 2019 

6. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

231/2019 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o správe a údržbe 

verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území obce Valaská 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o správe a údržbe verejne zelene 

a ochrane drevín verejnej zelene na území obce Valaská 

3. Vyhodnotenie pripomienok 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: 

- Pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt 

 

Počet príloh: 1/ návrh VZN 

Dátum vyexpedovania materiálu: 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Funkcia: starosta obce 

Podpis: 

Vypracoval: Mgr. Janka Maličká 

Funkcia: SOR na úseku život. prostredia 

Podpis: 

 

 

 

 

 



NÁVRH UZNESENIA 

zo  6. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 13. novembra 2019 

_______________________________________________________ 
 

 

Bod 4.2 programu:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o správe a údržbe 

verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území obce Valaská 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. ......../2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE  

 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Valaská č. 4/2019 o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území 

obce Valaská 

 

 

II/ UZNÁŠA SA 

na základe ust. § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov v súlade s  ust. § 4 ods. 3 písm. g)  a v súlade s  ust. § 6 ods. 2 zákona  

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  

predpisov na Všeobecne záväznom nariadení obce Valaská č. 4/2019  o správe a údržbe 

verejnej zelene a ochrane drevín verejnej zelene na území obce Valaská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa        ..................................... 

     Mgr. Peter Jenča 

Starosta obce Valaská 

    



    

   

 

 

 


