
Príloha č. 1 k „ Sadzobníku poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony a služby poskytované 

obyvateľstvu“ - NÁVRH 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. a) 

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre 

územie obce Jedľové Kostoľany túto 

 

 

PRÍLOHA č.1 

k „Sadzobníku poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony a služby 

poskytované obyvateľstvu 

 
§ 1  

Predmet a pôsobnosť  

 

 Čl. I. Krátkodobý prenájom multifunkčného ihriska 

 

§ 1 

Krátkodobý prenájom multifunkčného ihriska 

 

1. Multifunkčné ihrisko môžu „BEZPLATNE“ používať : 

- Deti, mládež do 18 rokov – bez použitia umelého osvetlenia, 

- Dorastenci, hráči „A“ mužstva TJ Slovan Jedľové Kostoľany v prípade tréningu 

- Žiaci MŠ a ZŠ Jedľové Kostoľany  

- Starí páni v nedeľu do obeda.  

 

2. Úhrada za krátkodobý prenájom viacúčelového ihriska na športové akcie a kultúrne 

podujatia :  

- Dospelí bez použitia umelého osvetlenia za každú začatú hodinu 5 Eur/hod. 

- Dospelí s použitím umelého osvetlenia za každú začatú hodinu 8 Eur/hod.  

 

3. Každý musí v objekte multifunkčného ihriska dodržiavať prevádzkový poriadok obce 

Jedľové Kostoľany. 

 

4. Úhradu za krátkodobý prenájom multifunkčného ihriska platia fyzické a právnické 

osoby ako aj organizácie okrem osôb uvedených v odstavci 1. tohto článku.  

 

5. Úhrada sa platí pre krátkodobý prenájom. 

 

§ 2 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním stanovených úrad za krátkodobý prenájom nehnuteľného 

majetku obce vykonáva hlavný kontrolór obce. 



 

§ 4 

Záverečné ustanovenie 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany sa na tejto Prílohe č. 1 k „ Sadzobníku 

poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony a služby poskytované obyvateľstvu“ uznieslo na 

svojom 14. zasadnutí dňa ..................., uznesením č. ..................... 

 

§ 5  

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.11.2020 

 

 

V Jedľových Kostoľanoch dňa 16.10.2020 

 

 

      Dušan Kazimír  

              starosta obce 

 

 

 

• Návrh Prílohy č. 1 k Prílohe č. 1 k „ Sadzobníku poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony 

a služby poskytované obyvateľstvu“ bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: 

dňa: 01.10.2020 

• Návrh Prílohy č. 1 k Prílohe č. 1 k „ Sadzobníku poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony 

a služby poskytované obyvateľstvu“ bola zvesená z úradnej tabule obce: 

dňa: 16.10.2020 

• Príloha č. 1 k „Prílohe č. 1 k „ Sadzobníku poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony 

a služby poskytované obyvateľstvu“ bola po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom 

v Jedľových Kostoľanoch vyvesená na úradnej tabuli obce: 

dňa:  

• Príloha č. 1 k Prílohe č. 1 k „ Sadzobníku poplatkov obce Jedľové Kostoľany za úkony 

a služby poskytované obyvateľstvu“ bola zvesená z úradnej tabule obce: 

dňa:  

 


