
  

  

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2021  

  

Číslo:  

       

                        Obec Valaská   

Výtlačok č.:  

          

Obecné zastupiteľstvo obce  Valaská na základe  § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 6 zákona SNR 

č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §14 ods. 4 zákona 

č.  49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN): 

 

                        VZN č. XY/2021 

Evidencia  pamätihodností obce Valaská - návrh 

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  

dňa :     

07. 06. 2021  

 Návrh VZN:     -  zverejnený na elektronickej úradnej 

tabuli obce dňa:  

07. 06. 2021  

 Zverejnený na webovom sídle obce  dňa :    07. 06. 2021  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN 

 do (včítane):  

17. 06. 2021  

Doručené pripomienky (počet) :     

Pripomienky zasielať:  

- písomne na adresu Obecný úrad  

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:  

  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené 

poslancom dňa:   

  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v   

.......................dňa ................  pod č. :  .............  

  

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :     

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa :     

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  

od .................... do ................  

  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:    

  

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... .....  



Všeobecne záväzné nariadenie č.  XY/2021 – Evidencia pamätihodností obce Valaská  

 

Článok  1 

Úvodné ustanovenie 

 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje evidenciu   nehnuteľných 

pamätihodností,  hnuteľných  pamätihodností a kombinovaných  diel prírody a človeka, ktoré sa viažu k 

histórii a kultúrno – spoločenskému životu v   obci Valaská. 

2.  Cieľom tohto nariadenia je vyhlásiť  a schváliť evidenciu týchto pamätihodností v obci Valaská v záujme 

ochrany kultúrnohistorickej hodnoty týchto pamätihodností, zachovanie a zlepšovanie ich stavu pre budúce 

generácie. 

 

 Článok 2 

Evidencia pamätihodností obce Valaská 

 

1.  Obec vedie evidenciu pamätihodností obce Valaská v písomnej a elektronickej forme 

2.  Evidenciu pamätihodností obce tvoria: 

      a) zoznam  nehnuteľných  veci – príloha č. 1 

      b) zoznam  kombinovaných  diel  prírody a človeka  - príloha č. 2 

       

3.  Obec Valaská vedie fotodokumentáciu pamätihodností obce Valaská  

  

Článok  3 

Vyhlásenie, zápis do evidencie a zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností 

 

 

1.  Zápisu do evidencie pamätihodností predchádza vyhlásenie pamätihodnosti obce prijatím zmeny, resp. 

doplnenia tohto nariadenia obce. 

2. Ak nastanú nové skutočnosti, obec  môže vyhlásenie pamätihodnosti zmeniť a doplniť vo verejnom záujme, 

alebo po zániku pamiatkovej hodnoty toto vyhlásenie zrušiť. Zmena, alebo zrušenie vyhlásenia za 

pamätihodnosť sa uskutočňuje prijatím zmeny tohto nariadenia obce. 

3. Komisia kultúry pri OcZ  prejednala a schválila zoznam pamätihodností obce na svojom zasadnutí ako 

otvorený dokument, nakoľko v budúcnosti je možné schváliť aj ďalšie návrhy, alebo vyradiť už existujúce.  

 

Článok  4 

Ochrana pamätihodností obce Valaská  

 

1. Každý občan je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil kultúrnu hodnotu pamätihodností 

obce a nespôsobil nepriaznivé zmeny, alebo znehodnotenie  pamätihodností.  

2. Obec Valaská sa zaväzuje určiť každoročne pri tvorbe rozpočtu obce  určitú sumu finančných prostriedkov na 

ochranu a obnovu pamätihodností obce. 

3. Obec Valaská podporí iniciatívy občianskych združení a spoločenských organizácií pôsobiacich v obci pri 

ochrane pamätihodností. 

 

Článok 5  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.  Týmto nariadením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

fondu.  

2.  Zmeny tohto nariadenia schvaľuje Obecné  zastupiteľstvo vo Valaskej 

3.  Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Valaská dňa ........ ako uznesenie číslo 

......... 



4.  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom a jeho vyvesením na 

úradnej tabuli obce Valaská. 

 

 

Článok 6 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia. 

 

Vo Valaskej, dňa ........ 

 

          Mgr. Peter Jenča 

          starosta obce  

Zverejnené na úradnej tabuli:........................... 

Zverejnené na webovom sídle obce Valaská:.................... 

Zvesené z úradnej tabule obce:............................. 

 

 

 

 

 

  


