
 
Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli v obci HRABKOV dňa: 29.11.2013 

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli v obci HRABKOV dňa: 14.12.2013 

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2014 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, mení a dopĺňa Všeobecné záväzné 

nariadenie Obce Hrabkov č. 2/2012 o určení poplatku za poskytované služby v obci Hrabkov 

takto: 

Čl. I 

(1) Štvrtá časť § 4 Výška poplatku a splatnosť odst. 11 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

11/ Poplatok za príjem signálu zo stanice STA 

Sadzba poplatku (mesačne/ročne) ..................................................................  1,16 €/ 13,94 € 

(poplatok je splatný po doručení výmeru) 

Od poplatku sú oslobodené tie domácnosti, ktoré poskytujú 230 V elektrické napájanie pre 

zosilňovače pre posilnenie signálu v trase KTV. 

 

Čl. II 

(2) Štvrtá časť § 4 Výška poplatku a splatnosť odst. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1/ Cintorínsky poplatok 

Sadzba poplatku za hrobové miesto: 

a) pre jednu osobu na 10 rokov ............................................................................. 7,00 € 

b) pre dve osoby vedľa seba na 10 rokov .............................................................     14,00 € 

c) pre tri osoby vedľa seba na 10 rokov ................................................................    21,00 € 

d) do spoločnej hrobky na seba pre dve osoby na 10 rokov ..................................    10,00 € 

 (poplatok je splatný pred vybudovaním hrobky)  

e) za užívanie Domu nádeje /každý začatý deň/ ............................................ 1 deň / 4,00 € 

 (poplatok je splatný do jedného dňa po použití DN) 

 

Čl. III 

(1) Na tomto Dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove dňa 13.12.2013, 

uznesením č. 71/2013. 

(2) Tento Dodatok č. 2 k VZN Obce Hrabkov č. 2/2012 o určení poplatku za poskytované 

služby v obci Hrabkov nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014 

 

 

 

 

V Hrabkove 02.01.2014      Jaroslav Hovančák 

             starosta obce 

 

 
  

 

DODATOK č. 2 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie   

  Obce Hrabkov Účinnosť od: 

  
č. 2/2012 o určení poplatku za poskytované služby 

v obce Hrabkov 01.01.2014 

     
   


