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Miestne poplatky na rok 2023 
 

Poplatok za vodu : 

0,80 eur/m3 pre fyzické osoby 

0,80 eur/m3 pre právnické osoby 

 

Prenájom priestorov v MOS v Súľove a KD v Hradnej : 

Pre FO s trvalým pobytom v obci Súľov-Hradná: 

MOS v Súľove – 30,00 eur + 20,00 eur za kúrenie vo vykur. období / na deň 

KD v Hradnej  –  30,00 eur + 20,00 eur za kúrenie vo vykur. období / na deň  

 

Organizácie zriadené obcou, klub dôchodcov, spevácka skupina Súľovčanka, Občianske združenie 

pod Skalami a   sú oslobodené od poplatku.  

Prenájom MOS Súľov a KD Hradná pre deti a mládež vo veku 5 – 15 rokov veku na účel využívania 

organizovaných voľnočasových aktivít pod vedením poverenej oprávnenej osoby na vedenie aktivít 

je bez poplatku.  

 

Pre cudzie FO a PO : 

MOS v Súľove –  100,00 eur + 30,00 eur za kúrenie vo vykur. období / na deň 

KD v Hradnej  –  100,00 eur  + 30,00 eur za kúrenie vo vykur. období / na deň  

 

Pri  hodinových prenájmoch : 

5,00 eur za hodinu eur + 2,00 eurá za kúrenie vo vykur. období / na deň   

 

Prenájom priestor v Hasičskej zbrojnici Hradná: 

spoločenská miestnosť, kuchynka, WC  -  20,00 eur/na deň 

                                                                 -   4,00 eur/hodina 

 

Poplatok za vyhlášky v miestnom rozhlase : 

10,00 eur –  vyhlásenie v MR 

 

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

pod Skalami a sú oslobodené od poplatku.  

Pre deti a mládež vo veku 5 – 15 rokov veku na účel využívania organizovaných voľnočasových 

aktivít pod vedením poverenej oprávnenej osoby na vedenie aktivít je bez poplatku.  

 

Kopírovanie : 

Čierno-biela fotokópia :   A4 – 0,20 eur 

                                         A3 – 0,30 eur 

Fotokópia na farebný papier: A4 – 0,30 eur 

                                               A3 – 0,40 eur  

Poplatok za hrobové miesta je : 

a/     10,00 eur  / za jedno miesto na 10 rokov 

b/     20,00 eur / za dve miesta na 10 rokov 

 

Prenájom priestorov „Turistická ubytovňa TJ“  

15,00 eur + 2,00 euro za kúrenie vo vykur. období /noc/osoba 

10,00 eur + 2,00 euro za kúrenie vo vykur. období /noc/osoba pri prenájme od 2 dní 
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Dieťa do 12 rokov  6,00 eur + 1,00 eur za kúrenie vo vykur. období /noc/osoba 

Dieťa do 5 rokov zdarma 

 

Prenájom vonkajší prístrešok, WC + výčap + ihrisko /hracia plocha/ v areáli TJ Partizán 

Súľov – Hradná na rodinné a firemné akcie, organizovanie podujatí  

50,00 eur/deň – občan obce Súľov – Hradná, akcia do 20 ľudí 

100,00 eur/deň – občan obce Súľov – Hradná, akcia nad 20 ľudí  

70,00 eur/deň – fyzická osoba – nepodnikateľ, akcia do 20 ľudí, s trvalým pobytom v obci  

120,00 eur/deň – fyzická osoba – nepodnikateľ, akcia nad 20 ľudí, s trvalým pobytom v obci  

120,00 eur/deň – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, akcia do 30 ľudí 

200,00 eur/deň – právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ, akcia nad 30 ľudí  

Cena obsahuje prenájom, energie, spotrebu pitnej vody. Cena neobsahuje upratovanie po akcii.  

Zálohu v plnej výške prenájmu + zálohu vo výške 50,00 eur /záloha za vybavenie prenajatého 

priestoru + upratovanie/ je potrebné uhradiť najneskôr 7 dní pred organizovaním akcie. Záloha vo 

výške 50,00 eur bude vrátená po odovzdaní uprataných a nepoškodených prenajatých priestorov. 

V prípade spôsobenia škody na majetku nad 30,00 eur, nájomca bude povinný ju odstrániť do 5 dní. 

Možnosť objednania si upratovania, cena dohodou podľa veľkosti akcie.  

Organizácie zriadené obcou Súľov – Hradná, klub dôchodcov, spevácka skupina Súľovčanka, OZ 

Pod skalami a Červený kríž Hradná sú oslobodené od poplatku v prípade využitia priestorov pre 

svoje potreby. Výnimka sa nevzťahuje pri organizovaní akcií za účelom získania finančných 

prostriedkov.  

Pre deti a mládež vo veku 5 – 15 rokov veku na účel využívania organizovaných voľnočasových 

aktivít pod vedením poverenej oprávnenej osoby na vedenie aktivít je bez poplatku.  

 

Prenájom multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná  

5,00 eur/hod. bez využitia osvetlenia  

8,00 eur/hod. s využitím osvetlenia  

 

Poplatok za pripojenie k obecnému vodovodu: 

50,00 eur + práca 10,00 eur/hod. + náklady za použitý materiál  

 

Poplatok za opravu vodovodného potrubia mimo hlavnej rozvodnej siete  

10,00 eur/hod. + náklady za použitý materiál    

 

Prenájom kolesového nakladača LOCUST L 903 SPEED + s obsluhou 

50,00 eur/hod. / hodinová sadzba sa počíta od výjazdu nakladača zo svojho stanoviska a späť 

 

30,00 eur/hod. /hodinová sadzba sa počíta od výjazdu nakladača zo svojho stanoviska a späť 

 /pre občana s trvalým pobytom v obci Súľov – Hradná/ 

 

 

 

 

 

Miestne poplatky nadobúdajú účinnosť dňom 01. 01. 2023, uznesením č. 61/2022 

                                                                                     

 

 

                                                                                                        Ing. Jaroslav Bušfy  

                                                                                                             starosta obce 


