
 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 5/2022 k VZN obce Korňa č. 121/2015 

o poplatkoch za poskytované služby obcou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH VZN  
Návrh dodatku č. 5/2022 k VZN č. 2/2020 vyvesený na úradnej tabuli Obce Korňa: 23. 11. 2022 

Zverejnený na webovej stránke Obce Korňa: 23. 11. 2022 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 23. 11. 2022 

Ukončenie pripomienkového konania: 08. 12. 2022 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 

Návrh zvesený z úradnej tabule: 08. 12. 2022 

 

SCHVÁLENÝ DODATOK č. 5/2022  k VZN č. 2/2020 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Korni dňa 09. 12. 2022 uznesením č. 37/2022  

Celkový počet poslancov OZ Korňa: 9  

Počet prítomných poslancov na rokovaní: 7 

Vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 12.12.2022 

Zvesené z úradnej tabule:  



Obec Korňa podľa § 6 ods.1. zákona č. 369/Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., v súlade so zásadami 

hospodárenia s majetkom obce a Občianskym zákonníkom vydáva nasledovný 

Dodatok č. 5/2022 VZN Obce Korňa č. 2/2020 o poplatkoch za poskytované služby obcou 

VZN Obce Korňa č. 2/2020 o poplatkoch za poskytované služby obcou, zo dňa 02.10.2020 

sa mení v článku 8. nasledovne: 

 

TRETIA ČASŤ 

VÝŠKA POPLATKU A SPLATNOSŤ 

Článok 8 

Poplatok za prenájom inventáru, strojov a zariadení 

(1) Obec poskytuje krátkodobý prenájom strojov a zariadení fyzickým a právnickým osobám 

(2) Záujem o prenájom oznamuje fyzická alebo právnická osoba vopred na obecnom úrade, 

spravidla aspoň 3 dni pred dňom prenájmu. 

(3) Poplatky za prenájom: 

- strojov a zariadení – prenájom traktora – sadzba za prevádzku 28,00 €/Mth, 

čakanie 7,00 € za každú začatú hodinu 

Pri vývoze odpadu z domácnosti, uskladnenie a likvidáciu odpadu, platí tvorca odpadu. 

- prenájom traktorovej vlečky 20,00 € za 1 deň prenájmu 

- prenájom univerzálneho nakladača 30,00 €/Mth, čakanie 7,00 € za každú začatú 

hodinu 

(4) Od poplatku za krátkodobý prenájom inventáru, strojov a zariadení sú oslobodení: obecný 

úrad, spoločenské organizácie pôsobiace v obci, MŠ a ZŠ. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Ostatné ustanovenia VZN obce Korňa č. 21/2020 o poplatkoch za poskytované služby obcou 

zo dňa 02.10.2020 ostávajú nezmenené. 

2/ Dodatok č. 5/2022 k VZN obce Korňa č. 2/2020 o poplatkoch za poskytované služby obcou bol 

schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/2022 zo dňa 09. 12. 2022.  

 

Dodatok č. 5/2022 k VZN obce Korňa č. 2/2020 o poplatkoch za poskytované služby obcou 

nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

V Korni dňa 12.12.2022                                                                 

 

                                                                                                _______________________    

                                                                                                 Ing. Marianna Bebčáková 

                                                                                                           starostka obce                                                            

 


