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Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015 

o ostatných poplatkoch v obci 

 

1/ Dopĺňa sa celý  „čl. 5a – Poplatok za užívanie party stanu“ v nasledovnom znení: 

Článok 5a 
Poplatok za prenájom party stanu 

 
1. Za párty stan sa považuje veľkoplošný stan o rozmeroch 5 x 8 m, ktorý sa skladá z kovovej 

konštrukcie a PVC prekrytia odolného proti dažďu a UV žiareniu. 
 

2. Za prenájom party stanu je stanovený poplatok :  100 € / 1 (jeden) kalendárny deň.  
  

3. Nájomca je povinný zaplatiť poplatok za prenájom party stanu vo výške určenej počtom 
kalendárnych dní, v ktoré mal party stan v prenájme a to v najbližší pracovný deň po odovzdaní 
party stanu Obci Prietržka – prenajímateľovi - do pokladne obecného úradu. Pri úhrade poplatku za 
prenájom party stanu bude nájomcovi vystavený doklad o úhrade. 

 
4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch znížiť poplatok za prenájom party 

stanu až na polovicu, t.j. 50 € / 1 (jeden) kalendárny deň. 
 

5. Od poplatku za prenájom sú oslobodené spoločenské a iné organizácie obce pri organizovaní 
spoločenských a kultúrnych akcií pre občanov obce a taktiež Základná škola s materskou školou 
v Prietržke. 

 

 

2/ Mení sa „čl. 7 ods. 6/ – Záverečné ustanovenia“  v nasledovnom znení: 

pôvodný 

Dodatok k VZN č. 5/2015 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.9.2016 nadobúda účinnosť od 

01.novembra 2016 

nový 

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.9.2016 nadobúda účinnosť od 

01.novembra 2016 
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3/ Dopĺňa sa „čl. 7 – Záverečné ustanovenia“  o  odstavec 7/ v nasledovnom znení: 

Ods. 7:  Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.10.2017 nadobúda 

účinnosť dňom 01.11.2017 

  

 

 

 Peter Flamík 

 

 Starosta obce 

 

 

 

Návrh vyvesený dňa : 14.09.2017 

Návrh zvesený dňa : 2.10.2017 

Dodatok vyvesený : 23.10.2017 


