OBEC DOLNÝ HRIČOV
Osloboditeľov č. 131/35, 013 41 Dolný Hričov
___________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Hričove v súlade s § 4 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á va
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018
o správnych poplatkoch na území obce Dolný Hričov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o o správnych poplatkoch na území obce Dolný
Hričov (ďalej len VZN) sa v § 9
SADZOBNÍK POPLATKOV za pracovné výkony vykonávané
Obecným úradom v Dolnom Hričove a organizáciami samosprávy Obce Dolný Hričov mení
a dopĺňa v bode 13 nasledovne:
Športový areál
Prenájom priestorov športového areálu:
- prenájom škvarového ihriska občania s trvalým pobytom v obci Dolný Hričov
- prenájom škvarového ihriska občania bez trvalého pobytu v obci Dolný Hričov
(kolotoče , cirkus)

cena
0€
40 €

záloha
0€
50 €

doba
24 hod.
24 hod.

sa ruší a dopĺňa sa nasledovným znením:
Športový areál
Prenájom priestorov športového areálu:
- prenájom ihriska umelej trávy pre: tréningy ŽŠ Dolný Hričov, ŠK
Dolný Hričov, TJ Hričovské Podhradie
- prenájom pre: škvarový hráči len v nedeľu (ostatné dni ako
verejnosť)
- prenájom ihriska umelej trávy pre verejnosť: zápasy
- osvetlenie ihriska umelej trávy:
- prenájom šatne a sprchy:
- prenájom príslušenstva (rozlišovacie dresy, lopty, kužele a iné
hracie pomôcky)
- prenájom ihriska umelej trávy s trvalým pobytom (bez osvetlenia,
šatní, spŕch, príslušenstva) :
- prenájom ihriska umelej trávy bez trvalého pobytu(bez osvetlenia,
šatní, spŕch, príslušenstva) :
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cena
0€

záloha
0€

doba
tréning

0€

0€

tréning

20,- €
10,- €
10,- €
5,- €

0€
0€
0€
0€

/ hod.
/1,5 hod.
/zápas, tréning
/1,50 hod.

100,- €

0€

150,- €

0€

/v deň v čase
prevádzkovej doby
/v deň čase
prevádzkovej doby

Záverečné ustanovenia
1.
2.

Na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 2/2018 obce Dolný Hričov sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo a to dňa 09.12.2020, Uznesenie č. 106/2020.
Tento dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018 nadobúda účinnosť 01.01.2021.

V Dolnom Hričove dňa 09.12.2020
Ing. Peter Zelník
starosta obce

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2018:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 23.11.2020
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 23.11.2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018 schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Hričove dňa:
09.12.2020
- uznesením č.: 106/2020
- účinnosť nadobúda dňa: 01.01.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018:
- vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 11.12.2020
- zverejnené na webovom sídle obce dňa: 11.12.2020
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