
Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši na základe ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g), zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Dodatok č. 4, 
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 nasledovne : 

a) Položka 7 – poplatok za prenájom  nebytových priestorov v     obci, prenájom obecných pozemkov   
- doterajší text bodu 2 b sa ruší a nahrádza sa novým textom nasledovne : 
Cena za nájomné nebytových priestorov je stanovená : 
1) pre účely podnikania            15,00 €/m2 za rok 
2) pre súkromné účely – kôlne, garáže, altánky a pod.   3,00 €/m2 za rok
3) využívanie na poľnohospodárske účely               0,10 €/m2 za rok

b)Položka 8 – Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory Kultúrneho domu 
- ruší sa celá položka

c)  Ostatné položky budú prečíslované nasledovne : 
Položka č. 9 -  na položku č. 8
Položka č. 10 -  na položku č. 9
Položka č. 11 -  na položku č. 10
Položka č. 12 -  na položku č. 11
Položka č. 13 -  na položku č. 12
Položka č. 14 -  na položku č. 13
Položka č. 15 -  na položku č. 14
Položka č. 16 -  na položku č. 15
Položka č. 17 -  na položku č. 16
Položka č. 18 -  na položku č. 17
Položka č. 19 -  na položku č. 18

2. Záverečné ustanovenia

(1) Návrh dodatku bol vyvesený na úradnej tabuli obce 19. 11. 2020.

(2) Dodatok bol schválený obecným zastupiteľstvom XX. XX. XXXX uznesením č. X/2020.

(3) Dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli obce XX. XX. XXXX.

(4) Dodatok nadobúda účinnosť XX. XX. XXXX


