
O B E C   Z ÁV O D 

__________________________________________________________________________________ 

 

Všeobecne   záväzné   nariadenie 

(dodatok   č. 5), 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:             20. 05. 2021  

                       - zverejnený na webovom sídle obce dňa:        20. 05. 2021  

              - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 20. 05. 2021  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do: 31.05. 2021 (vrátane)do 16,00 hod.  

Doručené pripomienky (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: - 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  - 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Závode dňa:  10. 6. 2021 

Uznesenie OZ č.: 42/2021 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Závod dňa:  11. 6. 2021 

VZN zverejnené no webovom sídle obce Závod dňa:  11.6. 2021 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Závod dňa: 11. 6. 2021 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Závod dňa:  26. 6. 2021 

VZN nadobúda účinnosť  dňom  26. 6. 2021 

 

                                      

       Ing. Peter Vrablec  

                                                      starosta obce  

 

 

 

 

 



Všeobecne  záväzné  nariadenie 

(dodatok  č. 5) 

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. 5, 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  2. písmeno A.3) sa upravuje nasledovne :  

 

A.3)  vestibul budovy (okrem akcií zabezpečovaných Obecným úradom a Základnou školou 

s materskou školou v Závode)  

- na podnikateľské účely  ...........................................................................................   10,00 eur/hod 

- ostatní ...........................................................................................................................5,00 eur/hod  

 

 

Článok 4 

Rozdelenie bytových priestorov 

 

Bod  1.3) sa upravuje nasledovne: 

 

1.3) Obecné byty s prednostným užívaním zamestnancami Základnej školy s materskou školou 

v počte jeden byt sa nachádza v budove Základnej školy s materskou školou na Sokolskej ulici súp. č. 

81. Podmienky využívania a výšku nájmu týchto bytov určuje interná smernica ZŠ s MŠ v Závode. 

 

 

 

 

PRÍLOHA č. 1 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, 

bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Závod 

Parametre pre výpočet ročného nájomného v nájomných zmluvách a stanovenie podmienok 

nájomnej zmluvy 

 

 

Bod 2.3 Budova športového štadióna sa upravuje nasledovne:  

 

a) nájomné – neurčuje sa podľa podlahovej plochy, je stanovené podľa osobitného zreteľa na 10,- 

EUR ročne. Nájomné sa platí ročne do 30. dňa prvého mesiaca príslušného roka 

 

b) spotreba elektriny a plynu – spoločné meradlo (vyúčtovanie energií podľa vyúčtovacej faktúry 

v zúčtovanom období sa vyfakturuje nad sumu 6 000,- EUR, vyúčtovanie energií ďalšiemu 

podnájomníkovi – podľa spotreby na pomernom meradle). 

 

 



 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto  Všeobecne   záväzné  nariadenie —   dodatok č.  5  bolo  schválené  Obecným zastupiteľstvom 

Závode dňa 11. 6. 2021 uznesením č. 42/2021.   

2.    Toto  Všeobecne záväzné nariadenie — dodatok č. 5 nadobúda účinnosť  15.  dňom od schválenia  

Obecným zastupiteľstvom v Závode.  

 

 

 

 

 

                                                                Ing. Peter Vrablec  

                                                                      starosta obce  

 

 

 

Návrh vyvesený dňa:   20.5.2021  

VZN   schválené dňa: 10. 6. 2021  

VZN   platné od: 26. 6. 2021 

 


