OBEC Vieska nad Žitavou
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a cenník
služieb obce Vieska nad Žitavou

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Vieska nad Žitavou dňa: 11.10.2019
VZN prerokované schválené dňa: 11.11.2019
VZN zverejnené dňa: 13.11.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom: 28.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v o Vieske nad Žitavou v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 odst. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
(ďalej len zákon o pohrebníctve) vydáva toto VZN č. 2/2019, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebiska a cenník služieb obce Vieska nad Žitavou .

Článok I.
Úvodné ustanovenie
1.

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Vieska nad Žitavou tvorí prílohu č. 1 k VZN č.2/2019.

2.

Cenník služieb tvorí prílohou č. 2 k VZN č. 2/2019
Článok II.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. VZN č. 2 /2019 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 11.11.2019
2. Dňom účinnosti VZN č. 2/2019 sa ruší „Smernica č. 1/2009 v bode 3. Cintorínske poplatky“

Štefan Mladý
starosta obce

Príloha č. 2
Cenník služieb

Poplatky sú určené podľa hrobových miest, ktoré je zabrané na povrchu. Poplatok nie je ovplyvnený množstvom
zomrelých uložených v hrobe. Poplatky za hrobové miesta sa platia za dobu 15 rokov.
Poplatok za urnové miesto
10 €
Poplatok za detský hrob
10 €
Poplatok za jedno hrob
12 €
Poplatok za dvoj hrob vedľa seba 25 €
Poplatok za troj hrob vedľa seba 40 €
Poplatok za hrobku za každý i začatý 1m2 plochy na 15 rokov

4,00 EUR/m2

Poplatok za používanie obradnej miestnosti
30,00 EUR
Súčasťou poplatku je aj paušálny poplatok na odber vody pre bežnú prevádzku hrobového a urnového miesta a
služby spojené s údržbou.

Poplatok sa vyberá do decembra príslušného roku v hotovosti do pokladne obecného úradu.

