
 

  

Návrh 

Dodatok k VZN č. 1/2021 

  

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 sa uznáša na: 

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 1/2021 

Evidencia pamätihodností obce Valaská 
                         

Návrh Dodatku k VZN č. 1/2021:    - vyvesený na 

úradnej tabuli obce  dňa :   
25.10.2021  

 Návrh Dodatku k VZN č. 1/2021:     -  zverejnený na  

elektronickej úradnej tabuli obce dňa:  
25.10.2021  

 Zverejnený na webovom sídle obce  dňa :    25.10.2021  

Lehota na predloženie pripomienok k návrh do 

(včítane):  
 4. 11. 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 Dodatku k VZN 

č. 1/2021  uskutočnené dňa:  
  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN 

č. 1.2021 doručené poslancom dňa:   
  

Dodatok k VZN č. 1/2021  schválené Obecným 

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

Dodatok k VZN č. 1/2021 vyvesený na úradnej tabuli 

obce  dňa :   
  

Dodatok k VZN č. 1/2021 zvesený z úradnej tabule 

obce  dňa :   
  

Dodatok k VZN č. 1/2021 zverejnený  na 

elektronickej úradnej tabuli obce:  od .................... do 

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

  

zverejnené na webovom sídle obce dňa:    

  
 

                                                            



DODATOK č. 1. 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 

Evidencia  pamätihodností obce Valaská 

 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Týmto dodatkom č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 Evidencia 

pamätihodností  obce Valaská sa: 

a. v čl. 2  ods.2 písm. predmetného VZN v textovej časti za písm. b)  dopĺňa písm.  

c) Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností obce Valaská a písm. d) 

Zoznam pamätihodností – Udalosť – obce Valaská 

b. mení a dopĺňa  Príloha č. 2 – Zoznam pamätihodností kombinovaných diel 

prírody a človeka v obci Valaská 

c. dopĺňa Príloha č. 3  - Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností obce 

Valaská 

d. dopĺňa Príloha č.4 – Zoznam pamätihodností Udalosť obce Valaská 

 

2. Ostatné ustanovenia VZN č.1/2021 Evidencia pamätihodností obce Valaská ostávajú 

nezmenené. 

 

Článok  2 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento Dodatok č. 1. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 Evidencia 

pamätihodností obce Valaská  bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa........, 

uznesením č...........................  

 

2. Tento Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 Evidencia pamätihodností 

obce Valaská nadobúda účinnosť uplynutím 15 – ho dňa od jeho vyhlásenia. 

 
Prílohy: 

Príloha č. 1 – Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností obce Valaská 

Príloha č. 2 – Zoznam pamätihodnosti kombinovaných diel prírody a človeka v obci Valaská 

Príloha č. 3 – Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností obce Valaská 

Príloha č. 4 – Zoznam pamätihodností Udalosť obce Valaská 

 

Vo Valaskej dňa...................................... .................................. 

    Mgr. Peter Jenča 

 Starosta obce Valaská 

 

 

  Zverejnené na úradnej tabuli 25.10.2021 

  Zverejnené na webovom sídle obce Valaská 25.10.2021 

  Zvesené z úradnej tabule obce: 



  

 


