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Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov,

pozemkov a prenájom zariadení

    Ing.  Zuzana   Jancová
           starostka obce
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VZN schválené :   
VZN vyvesené :    



Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe ustanovenia § 6 odst.1 a § 11, odst. 4,písm. g),
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento
Dodatok  č.  1,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  VZN  obce  Nesluša  č.  3/2016   o  úhradách  za
poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov,
pozemkov a prenájom zariadení.

VZN obce Nesluša č. 3/2016 sa mení a dopĺňa takto : 

1.  V prílohe  VZN č.  3/2016  sa  upravuje  Sadzobník  cien   a to  v položke  č.  5  –  miestny
poplatok za odber pitnej vody a zriadenie vodovodnej prípojky ods. 1 písm. c)
 
Doterajší text sa ruší a nahrádza sa novým textom  : 
c) Poplatok za l m3 pitnej vody  sa bude určovať vždy podľa potvrdenia o cene, ktoré vydá
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  a v súčasnosti činí : 
 - pre občanov..................................... 0,6088 € 

- pre podnikateľské subjekty............. 0,6088 € 

Každá zmena ceny za výrobu a dodávku pitnej vody bude schválená uznesením obecného
zastupiteľstva a upravovaná bude vždy podľa aktuálneho potvrdenia o cene, ktoré vydá Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví.  

2.  V prílohe  VZN č.  3/2016 sa upravuje Sadzobník cien   a to  v položke  č.  13-  motorové
vozidlá obce 

Za písmeno d) sa vkladá nové písmeno e):
e) prenájom vozidla – rýpadlo-nakladač HIDROMEK s obsluhou ..............................25 €/hod.

Dodatok č.  1 k VZN obce Nesluša č.  3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení
bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. .................... zo dňa ...............
a účinnosť nadobúda 01. 01. 2018. 
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