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Obecné zastupitelstvo v Hrabkove  na zaklade zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto: 

  

 

Čl. I 

§ 3 

Druh poplatku 

 

/1/ V obci Hrabkov sa budú vyberať tieto poplatky za služby: 
  1/ Cintorínsky poplatok 

  2/ Poplatok za užívanie sály KD 

  3/ Poplatok za užívanie zasadačky Obecného úradu 

  4/ Poplatok za dlhodobý prenájom priestorov vo vlastníctve obce 

  5/ Poplatok za vyhlásenie v MR  

  6/ Poplatok za reprografiu 

  7/ Poplatok za vydanie súpisného čísla 

  8/ Poplatok za vydanie povolenia na prevádzku zariadení /kolotoče, hojdačky, strelnice, atď./ 

  9/ Poplatok za vydanie  potvrdenia, rozhodnutia a vyjadrenia 

10/ Poplatok za zapožičanie stanu a pivného setu 

 

§ 4 
Výška poplatku a splatnosť 

 

10/ Poplatok za zapožičanie stanu a pivného setu 

      Sadzba poplatku: 

a) Zapožičanie stanu 8 x 5 m ………………………………………………  15,00 Eur/ks 

b) Zapožičanie pivného setu………………………………………………...   3,00 Eur/ks 

   

 

Čl. II 

 

(1) Na tomto Dodatku č. 1/2019 k VZN Obce Hrabkov č. 4/2016  o určovaní poplatku za 

poskytované služby v obci Hrabkov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove dňa 

14.12.2019, uznesením č. 96/2019  

 
  

 

 

Dodatok č. 1/2019 
ktorým sa dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie   

  Obce Hrabkov 
Účinnosť 

od: 

  
č. 4/2016 o určení poplatku za poskytované služby 

v obci Hrabkov  01.01.2020 

     
   



(2) Na VZN Obce Hrabkov č. 4/2016  o určovaní poplatku za poskytované služby v obci 

Hrabkov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrabkove dňa 09.12.2016, uznesením č. 

84/2016. 

(3) Tento Dodatok č. 1/2019 ktorým sa dopĺňa VZN Obce Hrabkov č. 4/2016  o určovaní 

poplatku za poskytované služby v obci Hrabkov  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.  

 

 

 

 

 

V Hrabkove 14.12.2019      Jaroslav Hovančák  

             starosta obce 

 
        

 

 


