Dodatok č. 1

k VZN obce Vydrany č. 2/2021 o miestnych poplatkoch
VZN obce Vydrany č. 2/2021 o miestnych poplatkoch schválené OcZ

vo Vydranoch dňa

16.08.2021, uznesenie č.483 sa mení nasledovne:

Článok X.
Poplatok za užívanie zariadení vo vlastníctve obce
Predmet poplatku
Predmetom poplatku je prenájom zariadení vo vlastníctve Obce Vydrany a zabezpečenie
poskytnutia služieb so zariadením vo vlastníctve Obce Vydrany.
Poplatník
Poplatníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prenájom zariadenia alebo
zabezpečenie poskytnutia služby so zariadením vo vlastníctve Obce Vydrany požaduje.
Sadzba poplatku
1. prenájom miešačky

20,00 Eur/za každý aj
začatý deň
30,00 Eur/ za 2 dni

. Za poskytnutie služby — kosenie trávy so strunovou kosou

15,00 Eur/hod.

. Za poskytnutie služby — kosenie trávy štvorkolesovou kosačkou

15,00 Eur/hod.

. Za poskytnutie služby malotraktorom

20,00 Eur/hod.

. Za poskytnutie služby bubnovou kosou

25,00 Eur/hod
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. ak sa miešačka prenajíma na sobotu a nedeľu

10,00 Eur/hod.

. prenájom Stand-up stolov

3,00 Eur/ks
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. prenájom motorovej píli
. prenájom skladacieho javiska

100,00 Eur/deň za

každý aj začatý deň
10. prenájom pivných setov

8,00 Eur/sada/za

každý aj začatý deň
( stôl + 2 lavičky)

Šiator vo vlastníctve obce Vydrany o rozmere 5m x 8m okrem miestnym organizáciám
nikomu inému nedať do prenájmu. Šiator poskladať a rozobrať môžu len členovia DHZ
Vydrany a uložiť v požiarnej zbrojnici.
Poplatok je splatný pri objednaní prenájmu zariadenia alebo objednaní poskytnutia služby
so zariadením vo vlastníctve Obce Vydrany - pri prenajímaní zariadení uvedených v bode 5 a
6 tohto VZN v

čase od výjazdu prenajímaného zariadenia z dvora obecného úradu do doby

príjazdu do dvora obecného úradu. Prenajatie zariadení sa povoľuje len v katastri obce
Vydrany.
Ostatné časti VZN zostávajú nezmenené.

Táto úprava nadobúda účinnosť dňa 01.05.2022.

Mgr. Ladislav Balódi, v.r.

starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli v obci dňa 08.04.2022

a zvesené dňa 26.04.2022

