
N Á V R H  
 

Obecné poplatky 
 

 

1/  Cintorínsky poplatok 

 

Výška poplatku za hrobové miesto pre občanov s trvalým pobytom na území obce 

Krasňany na dobu 5 rokov: 

detský hrob, urna:   7,- € 

jednohrob:  10,- € 

dvojhrob:  20,- € 

trojhrob:  30,- € 

 

Výška poplatku za hrobové miesto pre občanov bez trvalého pobytu na území obce 

Krasňany na dobu 5 rokov: 

detský hrob, urna:   35,- € 

jednohrob:    50,- € 

dvojhrob:  100,- € 

trojhrob:  150,- € 

 

Splatnosť poplatku do 14 dní od zriadenia hrobu 

Poplatok za prechodné umiestnenie zosnulého v dome smútku  15,-  €. 

 

 

2/  Poplatok za zvonenie pre zosnulých obyvateľov bez trvalého bydliska v Krasňanoch 

 

Jedno zvonenie 2,- € 

 

 

3/  Poplatok za vyhlásenie v rozhlase 

 

pre predávajúceho na osobnom aute    7,- € 

pre predávajúceho na nákladnom aute  10,- € 

pre PO a FO vyhlásenie        4,- € 

Splatnosť poplatku pred vyhlásením v rozhlase. 

 

 

4/  Poplatok za vyhlásenie v rozhlase – jubileá 

 

5,- € za reláciu k okrúhlemu životnému jubileu  /50, 60, 70, 80, 90, 100/ 

0,- € za reláciu pri pohrebe 

Požiadavku je potrebné nahlásiť na OcÚ pri životnom jubileu 2 až 3 pracovné dni 

vopred. Pri pohrebe 1 deň vopred. 

 

 

5/  Poplatok za kopírovanie 

 

0,10 € za kopírovanie 1 strany formát A 4 

0,15 € za kopírovanie 1 listu obojstranne 

 

 



6/  Poplatok za vydanie potvrdenia od obce  

 

Výška poplatku sa stanovuje na 3,- €. 

 

 

7/  Poplatok za požičanie záhradných lavíc a stolov 

 

0,50 €  lavica / deň 

1,00 €  stôl / deň 

 

 

8/  Poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti nad OcÚ 

 

Schôdze a mítingy:    60,- €    /miestne spoločenské organizácie – oslobodené/ 

Rodinné akcie:  100,- € - domáci  130,- € - cudzí 

Svadba:   130,- € - domáci   200,- € - cudzí 

Kar:     30,- € 

 

Zásady na prenájom: 

 dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy 

 škody spôsobené na zariadení uhradiť v plnej výške 

 rozbitie pohárov, tanierov, mís uhradiť v plnej výške 

 priestory prevziať a uvoľniť podľa dohody 

 odniesť si všetky prinesené veci z domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Ing. Jana Žáková, PhD. 

            starostka obce 
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