
Dodatok č. 5 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. 5,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.

1. Priestory ihriska

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

V prílohe VZN č. 3/2016 sa upravuje Sadzobník cien nasledovne:

Položka 10 - Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ihriska obecného úradu

Doterajší text celej položky10 sa ruší a nahrádza sa novým textom nasledovne:

a) Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ihriska obecného úradu (ihrisko aj  

tribúna) za účelom jednorazového použitia (napr. posedenie, kultúrne a športové akcie) sa stanovuje 

sumou:

a.1) 100 € v mesiacoch júl – august

a.2) 80 € v ostatných mesiacoch

V cene sú zahrnutý aj prenájom za 3 stoly a 4 lavice (ak sa nachádzajú na ihrisku, po dohode so 

správcom).

b)  futbalový  zápas  iného  družstva  ako  družstva  reprezentujúce  Obec  Nesluša  100  €.  V cene  sú 

zahrnuté šatne (2 družstvá, rozhodcovia) a príprava ihriska

c) jednorazové použitie ihriska na futbalový tréning

c.1) iba ihrisko 35 €



c.2) ihrisko aj šatne so sprchami 50 €

d) prenájom materiálového vybavenia ihriska po dohode

d.1) rozkladacie lavice 3 € za deň/ 1 kus

d.2) stoly3 € za deň/ 1 kus

2. Záverečné ustanovenia

(1) Návrh dodatku bol vyvesený na úradnej tabuli obce 07. 09. 2021.

(2) Dodatok bol schválený obecným zastupiteľstvom 30. 09. 2021 uznesením č. IV-3/2021.

(3) Dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli obce 08. 10. 2021.

(4) Dodatok nadobúda účinnosť 23. 10. 2021.
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