
NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva pre
územie obce Tesárske Mlyňany tento 

DODATOK č. 1

k VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany,

ktorým sa upravuje všeobecne záväzné nariadenie obce takto:

Čl. I.

Článok III Prenájom priestorov sály Kultúrneho domu v časti Mlyňany sa mení nasledovne:

1) Prenájom sály kultúrneho domu v časti Mlyňany:
- pre občanov obce s trvalým pobytom v obci Tesárske Mlyňany v zimnom období 150,- € / deň
                                                                                                          v letnom období   100 ,- € / deň

- pre občanov obce pre občanov iných obcí, komerčné účely v zimnom období 250,- € / deň
                                                                                                 v letnom období   200,- € / deň

2) Neplatí sa za kultúrne akcie organizované obcou Tesárske Mlyňany, poprípade akcie 
organizované prioritne ako Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci organizácií v pôsobnosti obecného
úradu.

3) Prenajímateľ pri prenájme priestorov požaduje od nájomcu úhradu zádržného vo výške 100,- € 
 pre prípad akéhokoľvek poškodenia budovy alebo zariadení. Pri prevzatí povereným pracovníkom
obecného  úradu  v  Tesárskych  Mlyňanoch  a  skontrolovania  Kultúrneho  domu  bez  
 poškodení sa uvedená suma po ukončení nájomného vzťahu nájomcovi vráti.

4) Nájomca je povinný upratať prenajaté priestory.

Čl. II

Čl. IV. Prenájom priestorov Kultúrneho strediska služieb v časti Tesáre nad Žitavou ods. 3 sa 
mení nasledovne: 

3. Sadzba poplatku:

- prenájom miestnosti v KSSl. s kuchyňou pre občanov obce Tesárske Mlyňany   46,- € / deň

- prenájom miestnosti v KSSl. bez kuchyne pre občanov obce Tesárske Mlyňany 26,- € / deň

- prenájom miestnosti v KSSl. bez kuchyne pre občanov iných obcí, komerčné účely 52,- € / deň

- prenájom miestnosti v KSSl. s kuchyňou pre občanov iných obcí, komerčné účely 65,-  € / deň



Čl. III

Čl. V. Prenájom priestorov budovy ihriska pri ZŠ ods. 1 sa mení nasledovne:

1. Sadzba poplatku:

- prenájom miestnosti v budove na ihrisku pri ZŠ pre občanov obce Tesárske Mlyňany 33,- € / deň

- prenájom miestnosti v budove na ihrisku pri ZŠ pre občanov iných obcí 52,- € / deň

Čl. IV.

1) Ostatné ustanovenia VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce 

Tesárske Mlyňany ostávajú nezmenené a v platnosti.

2) Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske 

Mlyňany bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa …………………, uznesením č. ……………

Ing. Štefan Valkovič

    starosta obce

Vyvesené: 29.11.2019

 


