Poplatky za služby vyberané obcou
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
a) bežný oznam
b) gratulačný oznam (počas pracovných dní)
c) gratulačný oznam (počas dní pracovného voľna)
d) oznam o úmrtí
e) poďakovanie rodiny po pohrebe

2,50 eur
2,50 eur
4,00 eur
0,00 eur
0,00 eur

Prenájom na miestnej tržnici – 1 stôl na 1 deň

7,00 eur

Vyhotovenie fotokópie
a) formát A4 jednostranne
b) formát A4 obojstranne
c) formát A3 jednostranne
d) formát A3 obojstranne

čiernobiele
0,07 eur
0,15 eur
0,10 eur
0,20 eur

Dom kultúry SNP
Prenájom veľkej sály
a) spoločenské akcie firiem
b) predajné akcie, fyzická osoba
c) na účel svadby, stužkové
d) občania obce (kar, rodinná oslava)
e) príplatok za použitie kuchyne (príprava stravy)

farebne
0,30 eur
0,60 eur
0,60 eur
1,50 eur

250,00 eur
15,00 eur/hodina
200,00 eur
7,00 eur/hodina
50,00 eur

Prenájom čitárne

10,00 eur/hodina

Prenájom kinosály

20,00 eur/hodina

Prenájom malej tanečnej sály

6,00 eur/hodina

Zapožičanie textilných návlekov na stoličky na podujatiach
spojených s prenájmom DK SNP

1,00€/ks/akcia

Obecná knižnica
Zápisné – deti a mládež do 18 rokov
Zápisné – dospelí od 18 rokov
Upomienka I.
Upomienka II.

0,50 eur/rok
1,00 eur/rok
0,50 eur
1,00 eur

Dom smútku
a) smútočný obrad bez účasti zástupcu obce
b) smútočný obrad za účasti zástupcu obce
c) mraziaci box – za prvých 24 hodín použitia
- za každých ďalších začatých 24 hodín použitia

5,00 eur
7,00 eur
5,00 eur
3,50 eur

Poplatok za vykonanie sobášneho aktu mimo úradne schválenej miestnosti
Tenisové kurty (poplatok za 1 hodinu)
- osoba do 15 rokov
- osoba nad 15 rokov
- príplatok za umelé osvetlenie
zapožičanie tenisovej rakety
- strata, závažné poškodenie (zlomenie) tenisovej rakety = nákupná cena
- strata tenisovej loptičky

300 eur
(v zmysle Uznesenia č. 70/19)
0,50 eur
1,00 eur
2,00 eur
1,00 eur
1,00 eur

-

Prenájom priestorov telocvične ZŠ v Zemianskych Kostoľanoch

5,00 eur/hodina

Poplatky súvisiace s prevádzkou multifunkčného ihriska
- nájom
- služby spojené s nájmom
- osvetlenie
- šatne

2,00 eur
1,00 eur
2,00 eur
2,00 eur

Prenájom veľkoobjemového kontajnera
a) pre fyzickú osobu (na 7 dní – jeden vývoz)
b) pre právnickú osobu (na 7 dní – jeden vývoz)

70,00 eur
skutočné vývozcom fakturované náklady
za vývoz a uskladnenie odpadu

Náhradná známka pre psa

1,00 eur ( v zmysle VZN č.3/2015 )

Nájomné za užívanie hrobových miest na cintorínoch
na obdobie 5 rokov za 1 hrobové miesto

7,50 eur ( v zmysle VZN č.3/2017 )

