Mestská časť Košice-Poľov, Dolina 2, 040 15 Košice-Poľov

Cenník úhrad za poskytnuté služby občanom
MČ Košice-Poľov
1. Prenájom priestorov kultúrneho domu - domáci občania:
Prenájom sály
Prenájom spoločenskej miestnosti
Prenájom kuchyne
Prenájom zasadačky
Prenájom malej kuchynky
Prenájom sály ( diskotéka, tanečná zábava )

80,- €/deň
40,- €/deň
60,- €/deň
40,- €/deň
20,- €/deň
200,- €/deň

2. Prenájom priestorov kultúrneho domu - cudzí občania:
Prenájom sály
Prenájom spoločenskej miestnosti
Prenájom kuchyne
Prenájom zasadačky
Prenájom malej kuchynky
Prenájom sály ( diskotéka, tanečná zábava )

400,- €/deň
100,- €/deň
120,- €/deň
60,- €/deň
50,- €/deň
400,- €/deň

3. Iné poplatky:
Zapožičanie textilného obrusu
Poskytnutie papierového obrusu
Prenájom stola mimo priestorov kultúrneho domu
Prenájom stoličky mimo priestorov kultúrneho domu
Prenájom pivného setu

4. Poplatok za hlásenie v miestnom rozhlase:
1 hlásenie cez pracovné dni
1 hlásenie cez víkend a sviatky

2,- €/ks
4,- €/10 m
1,- €/ ks
0,50 €/ks
5,- €/set/deň

5,- €
10,- €

5. Poplatok za kopírovanie dokumentov:
Formát A4 jednostranne
Formát A4 obojstranne
Formát A3 jednostranne
Formát A3 obojstranne

0,10 €/ks
0,20 €/ks
0,20 €/ks
0,40 €/ks

6. Poplatok za vydanie potvrdenia:
Potvrdenie o účasti na pohrebe
Potvrdenie o vlastníctve záhrady

2,- €
2,- €

7. Prenájom futbalového ihriska, multifunkčného ihriska, telocvične domáci občania:
Prenájom futbalového ihriska
30,- €/zápas
Prenájom multifunkčného ihriska
20,- €/hod.
Prenájom multifunkčného ihriska na tenis
3,- €/osoba/hod.
Prenájom telocvične
30,- €/hod.
Deti do 18 rokov
zdarma
Študenti (držitelia ISIC karty)
zdarma

8. Prenájom futbalového ihriska, multifunkčného ihriska, telocvične - cudzí
občania:
Prenájom futbalového ihriska
100,- €/zápas
Prenájom multifunkčného ihriska
25,- €/hod.
Prenájom multifunkčného ihriska na tenis
10,- €/osoba/hod.
Prenájom telocvične
40,- €/hod.
Poplatok je potrebné zaplatiť v pokladni miestneho úradu najneskôr jeden
deň vopred.
Rezerváciu, resp. nájom je potrebné dopredu dohodnúť osobne alebo
telefonicky počas úradných hodín Miestneho úradu MČ Košice-Poľov na
tel.č.: 055/6845015, 055/6845106

9. Prenájom priestorov Domu nádeje na pohrebný obrad:
Občan, ktorý mal v čase úmrtia trvalý pobyt v MČ Košice-Poľov
Občan, ktorý nemal v čase úmrtia trvalý pobyt v MČ Košice-Poľov

20,- €
40,- €

Užívanie chlad. zariadenia (za každý začatý deň):

5,- €/deň

10. Cintorínske poplatky:
Krycia platňa na urnové miesto – domáci občania
Krycia platňa na urnové miesto – cudzí občania

80,- €
120,- €

(Ostatné cintorínske poplatky ostávajú v platnosti v zmysle VZN č.2/2017
o prevádzkovom poriadku pohrebiska v MČ Košice-Poľov)

Roland Lacko
starosta MČ Košice-Poľov

Schválené uznesením č. 112/2021 MZ MČ Košice-Poľov, dňa: 17.06.2021

