
O B E C     Z Á V O D 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

(dodatok č. 4), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Závod č. 1/2015 zo dňa 22.9.2015 pre stanovenie 

sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových 
a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod 

 

Návrh VZN:     - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:          13. 07. 2020 

                         - zverejnený na webovom sídle obce dňa:      13. 07. 2020 

                        - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 13. 07. 2020 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do: 27.07. 2020 (vrátane)do 16,00 hod. 

Doručené pripomienky (počet): - 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  - 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: - 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa: 30.07.2020 

Uznesenie OZ č.: 50/2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Závod dňa: 31.7.2020 

VZN zverejnené na webovom sídle obce Závod dňa: 31.7.2020 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Závod dňa: 31.7.2020 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Závod dňa 14.08.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom  15.08.2020 

 

                                                                              Ing. Peter Vrablec  

                                                                                  starosta obce 

 

  



Všeobecne záväzné nariadenie 
(dodatok č. 4) 

ktorým sa mení a dopĺňa  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Závod č. 1/2015 

zo dňa 22. 9. 2015 
pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom  

pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod 
 
 

Obec Závod vydáva podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                   
v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 4, ktorým sa 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 pre stanovenie sadzieb nájomného                         
za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod zo dňa 
22. 9. 2015. 

 

Článok 3 
Rozdelenie nebytových priestorov podľa účelu ich využitia 

 
Bod č. 2 písmeno G.2) sa upravuje nasledovne : 

G.2) slúžiace výlučne na poskytovanie sociálnych služieb a zdravotníckych služieb a 
minimálna výška nájomného je nasledovná: 
- nájom priestorov …................................................................1,00 eur/rok. 

 
                  
 

Záverečné ustanovenia  

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 4 bolo schválené Obecným 
zastupiteľstvom v Závode dňa 30.07.2020, uznesením č. 50/2020 
2.   Toto Všeobecne záväzné nariadenie – dodatok č. 4 nadobúda účinnosť 15. dňom                       
od schválenia obecným zastupiteľstvom v Závode. 
 
 
 
 
         Ing. Peter Vrablec 
                  starosta obce 
 
Návrh vyvesený dňa : 13.7.2020 
VZN schválené dňa : 30.7.2020 
VZN platné od : 15.08.2020  

 


