
N á v r h  

 

Nariadenie o obecných poplatkoch  
vyberaných počas roku 2022 

schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Hričovskom Podhradí 
 

Por. číslo:  2/2021 

 

a) za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase 4 eura 

 

b) za zapožičanie riadov pre občana z našej obce 3,50 eur pri počte do 50 ks  

                                                                                7 eur pri počte nad 50 ks 

                                         pre cudzieho občana dvojnásobný poplatok, 

c) za prenájom kultúrneho domu  

- pri pohrebovaní –   10 eur – letné obdobie 

                                     15 eur - zimné obdobie           

- svadby, oslavy, jubileá – 35 eur - letné obdobie 

     tanečné zábavy                70 eur - zimné obdobie                                            

           pre občana z našej obce, 

           pre cudzieho občana 100 eur po celý rok, 

- diskotéky podľa dohody so starostom obce, 

- prednášky, prezentácie 15 eur                                           

d) poplatok za hrobové miesta je určený v Prevádzkovom poriadku 

pohrebiska obce, 

e) poplatok za používanie chladiaceho boxu pre zomrelého vo výške  

     3,50 eur. Tento poplatok sa vyberá iba od cudzích občanov. 

g)  poplatok za  používanie teflonových obrusov 1,25  € 

     h)  ročný poplatok za navštevovanie knižnice – 0,50 € 

      
i)  prenájom športového areálu Hričovské Podhradie:  

 

- prenájom časti areálu - trávnatej plochy a prístupu k WC 

priestorom -  na akcie súkromné i verejné - občania s 

trvalým pobytom v obci Hričovské Podhradie  

50,- €/24 hodín  
 

- prenájom časti areálu -  trávnatej plochy a prístupu k WC 

priestorom -  na akcie súkromné i verejné - občania bez 

trvalého pobytu v obci Hričovské Podhradie  



                                              100,- €/24 hodín 

 

- prenájom celého areálu – trávnatej plochy a prístupu k WC 

priestorom  -  na spoločenské  akcie pre podnikateľov, 

právnické osoby a občianske združenia  

                                              500,- €/24 hodín 

 

- prenájom plochy areálu za účelom umiestnenia predajného 

stánku na športovom ihrisku  

a) stánok občerstvenie + alkoholické nápoje  

                                         300,- €/ 24 hod. 

b) stánok občerstvenie + nealkoholické nápoje 

                                          200,-€/ 24 hod. 

c) stánok  víno, medovina, pivo  

                                            50,- €/ 24 hod. 

d) stánok rozličný tovar  

                                            20,- €/ 24 hod. 

e) stánok  cukrovinky, cukrová vata, medovníky a iné   

    sladkosti  

                                            20,- €/ 24 hod. 

f) stánok remeselníci 

                                            20,- €/ 24 hod.  
  
Poplatky boli schválené Obecným zastupiteľstvom  uznesenie č. …………, 

platnosť poplatkov od 1.1.2022. 

 

 

 

 

.................................................            ............................................... 

          pečiatka obce                                     Jarmila Dobroňová  

                                                                         starostka obce 

 

 

 

Návrh                                                                     Návrh 

vyvesený: 22.11.2021                                            zvesený: 6.12.2021 


