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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 22.4.2015
K bodu :

Finančné záležitosti –Cenník multifunkčného ihriska

Spracoval :
Predkladá :
Schválil :

Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku
Ing. Jarmila Savková, vedúca odd.finančného a správy mests. majetku
Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu

Materiál obsahuje :

Cenník na prenájom multifunkčného ihriska, dôvodovú správu

Počet výtlačkov

: 20

Rozdeľovník

: členovia MsZ – 13 x
primátor mesta
prednostka MsÚ
MsÚ - odd. správne, soc. vecí, podnikania, ŽP a kultúry
MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku
MsÚ – odd. výstavby
MsÚ – hlavná kontrolórka
VPS - vedúci VPS, m.p.o.

Dôvodová správa:

Viacúčelové ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy, ul. J. Palu v Nemšovej.
Je využívané deťmi, žiakmi i dospelými. Správcom ihriska je p. Miroslav Antala. V súčasnoti je ihrisko
využívané bezplatne. Je označené dvoma informačnými tabuľami s uvedením prevádzkovej doby ihriska.
Osvetlenie ihriska je napojené na bývalé dielne ZŠ J. Palu, nie je však využívané.
Ihrisko bolo zrealizované s podporou Úradu vlády SR, ktorá mestu poskytla na jeho výstavbu dotáciu vo výške
39.832,70 €.

Prerokované :
a) na zasadnutí komisie finančnej a správy mests. majetku dňa 13.4.2015, ktorá predmetný
materiál zobrala na vedomie a doporučila poslancom MsZ návrh cenníka schváliť
b)na pracovnom zasadnutí poslancov MsZ dňa 15.4.2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ schvaľuje
Cenník multifunkčného ihriska v Nemšovej s účinnosťou od 1.5. 2015.

CENNÍK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Užívanie Multifunkčného ihriska v areáli ZŠ J. Palu Nemšová je spoplatnené nasledovne:
a) bezplatne (0,- €)
• žiaci základných škôl, materských škôl a školských zariadení ( v rámci vyučovacieho
procesu, nie individuálne vstupy)
b) bezplatne (0,-€)
• deti a mládež do 18 rokov denne v prevádzkovom čase
c) 4,00 € / hod.
• vstup pre užívateľov nad 18 rokov do 4 osôb
d) 10,00 € /hod.
• vstup pre užívateľov nad 18 rokov ( kolektívny vstup nad 4 osoby)
Poplatok za umelé osvetlenie ihriska :

2,- €/ hod.

Cenník nadobúda účinnosť dňom 1.5. 2015
Poznámka:
Finančné prostriedky získané za prenájom multifunkčného ihriska sú určené na zabezpečenie údržby a iných
nákladov, ktoré priamo súvisia s prevádzkou ihriska

Ing. František Bagin
primátor

