
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 

 

č. 4 

Obec Valaská 

 

výtlačok 

 

V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o zrušení Všeobecne záväzného  

nariadenia obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľností (pozemkov 

a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce 

 

 

Návrh VZN: vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 31.8. 2020 

Návrh VZN: zverejnený na elektronickej úradnej 

tabuli obce dňa  

31. 8. 2020 

Návrh VZN: zverejnený na webovom sídle obce 

dňa: 

31. 8. 2020 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN 

do (včítane): 

9. 9. 2020 

Doručené pripomienky (počet):  

Pripomienky zaslať: 
- písomne na adresu Obec Valaská, Námestie 1. 

mája 460/8, 976 46 Valaská 

- ústne do zápisnice na obecnom úrade vo 

Valaskej, 

- elektronicky na adresu: prednosta@valaska.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 

uskutočnené dňa: 

10. 9. 2020 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 

doručené poslancom dňa: 

10. 9. 2020 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v obci:                            16. 9. 2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 18. 9. 2020 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli 

obce: 

18. 9. 2020 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa: 18. 9. 2020 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 

o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji 

nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce 

 

§1 

Úvodné ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Valaská sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Valaská č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve 

obce. 

 

§2 

Zrušovacie ustanovenia 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov 

a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce. 

 

§3 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvo obce Valaská, 

dňa 16. 9. 2020, uznesením č. 60/2020. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom jeho zverejnenia. 

 

V obci Valaská, dňa: 18. 9. 2020 

 

..................................................... 

           Mgr. Peter Jenča 

       Starosta obce Valaská  
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Zverejnené na elektronickej tabuli dňa: 18. 9. 2020 



 

 

 

 


