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Miestne poplatky na rok 2019 
 

 

Poplatok za vodu : 

 

0,50 eur/m3 pre fyzické osoby 

0,50 eur/m3 pre právnicke osoby 

 

Prenájom priestorov v MOS v Súľove a KD v Hradnej : 

 

Pre FO s trvalým pobytom v obci Súľov-Hradná: 

 
MOS v Súľove – 30 eur + 10 eur za kúrenie vo vykur.období / na deň 

KD v Hradnej  –  30 eur + 20 eur za kúrenie vo vykur.období / na deň  

 

Organizácie zriadené obcou, klub dôchodcov, spevácka skupina Súľovčanka, občianske 

združenie pod Skalami a  Červený kríž Hradná sú oslobodené od poplatku.  

 

Pre cudzie FO a PO : 

 

MOS v Súľove –  50 eur + 10 eur za kúrenie vo vykur.období / na deň 

KD v Hradnej  –  50 eur  + 20 eur za kúrenie vo vykur.období / na deň  

 

Pri  hodinových prenájmoch : 

 

10 eur za hodinu eur + 2 eurá za kúrenie vo vykur.období / na deň   

 

Poplatok za vyhlášky v miestnom rozhlase : 

5 eur –  vyhlásenie v MR 

 

Organizácie zriadené obcou, klub dôchodcov, spevácka skupina Súľovčanka, občianske 

združenie pod Skalami, a Červený kríž Hradná sú oslobodené od poplatku.  

 

Kopírovanie : 

 

Čierno-biela fotokópia :   A4 – 0,10 eur 

                                         A3 – 0,15 eur 

 

Fotokópia na farebný papier  :          A4 – 0,15 eur 

                                                          A3 – 0,20 eur  

 

Poplatok za hrobové miesta je : 

 

a/     10,- eur  / za jedno miesto na 10 rokov 

b./    20,- eur / za dve miesta na 10 rokov 

 

Prenájom obecného autobusu vrátane vodiča: 

 

Pre fyzické a právnické osoby:   1 eur /km , stojné 2 eurá/15 min. 
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Organizácie zriadené obcou, klub dôchodcov, spevácka skupina Súľovčanka, občianske 

združenie pod Skalami a Červený kríž Hradná  0,60 eur /km , stojné 1 eur/15 min. 

 

Prenájom priestorov „Turistická ubytovňa TJ“  

 

12 eur + 1 euro za kúrenie vo vykur.období /noc/osoba 

8 eur + 1 euro za kúrenie vo vykur.období /noc/osoba pri prenájme od 2 dní 

Dieťa do 12 rokov  6 eur + 1 euro za kúrenie vo vykur.období /noc/osoba 

Dieťa do 5 rokov zdarma 

 

 

 

 

 

Miestne poplatky nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2019. 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                             starosta obce 


