
 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

Číslo poradia: 5.3 

 

16. september 2020 

11. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

Číslo spisu: 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Všeobecne záväzného  nariadenia 

obce Valaská č. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu 

a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome 

 
Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

3. Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Všeobecne záväzného  nariadenia obce 

Valaská č. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za 

prenájom priestorov v kultúrnom dome 

4. 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: 

 

Počet príloh: 1/ návrh VZN 

Dátum vyexpedovania materiálu: 7. 9. 2020 

Predkladá: Mgr. Peter Jenča 

Funkcia: starosta obce 

Podpis: 

Vypracoval: Mgr. Janka Maličká 

Funkcia: SOR na úseku život. prostredia 

Podpis: 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

zo  11. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 16. septembra 2020 

________________________________________________________________ 
Bod 5.3 programu:  Všeobecne záväzné nariadenie č. XY/2020 o zrušení Všeobecne 

záväzného  nariadenia obce Valaská č. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho 

domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

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. 3/2012 o podmienkach 

prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome 

 

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. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom 

priestorov v kultúrnom dome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Mgr. Peter Jenča 

Starosta obce Valaská  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

k navrhovanému zrušeniu Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaská č. 3/2012 

o podmienkach prevádzky kultúrneho domu a o poplatkoch za prenájom priestorov 

v kultúrnom dome 

 

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

najmä z dôvodu zavedenia jednotnosti vo výklade, nespochybniteľnosti pri určovaní cien 

nájmov nebytových priestorov, ako aj sprehľadnenie cien formou rozčlenenia na krátkodobý, 

dlhodobý prenájom, prenájom ad hoc – to v prípade zaujatia a obsadenia verejného 

priestranstva ( tzv. ambulantného predaja) ako aj ponechania nebytových priestorov do užívania  

formou výpožičky viazané na sociálne, charitatívne, osvetové, kultúrne, verejnoprospešné 

účely a/alebo športové účely, pre potreby obyvateľov obce Valaská, pre právnické osoby, 

občianske a záujmové združenia zriadené na neziskovú činnosť, so sídlom v obci, ako aj služieb 

s tým spojených.  

Starosta obce Valaská navrhuje VZN č. 3/2012 o podmienkach prevádzky kultúrneho domu 

a o poplatkoch za prenájom priestorov v kultúrnom dome zrušiť a riadiť sa ustanoveniami 

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

s majetkom obce Valaská. 

 

 

           

 

 

 


