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NÁVRH UZNESENIA 

zo  11. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 16. septembra 2020 

________________________________________________________________ 

Bod 5.2 programu:  Všeobecne záväzné nariadenie č. XY/2020 o zrušení 

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

nehnuteľností (pozemkov a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. ......../2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

vyhodnotenie pripomienkového  konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 

XY/2020 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce  Valaská č. 1/1999 o odpredaji 

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

 

II/ UZNÁŠA SA 

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

na Všeobecne záväznom nariadení č. XY/2020 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Mgr. Peter Jenča 

Starosta obce Valaská  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

Dôvodová správa 

k navrhovanému zrušeniu Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 1/1999 

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

 

V záujme zjednotenia postupov pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce Valaská, ale 

najmä z dôvodu zavedenia jednotnosti vo výklade a bez rozdielu, kto o využití majetku obce 

rozhoduje, každý z týchto orgánov obce pri zmluvnom nakladaní s majetkom obce je 

limitovaný účelom použitia majetku obce, ktorý má prioritne slúžiť na zabezpečenie výkonu 

samosprávy obce a verejnoprospešných účelov.  

Starosta obce Valaská navrhuje VZN č. 1/1999 o odpredaji nehnuteľnosti (pozemkov 

a stavieb), ktoré sú vo vlastníctve obce zrušiť z dôvodu neaktuálnosti platného VZN a riadiť sa 

ustanoveniami právneho predpisu platného na území obce Valaská a to Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Valaská. 

 

 

 


