Dodatok č. 1
k
Všeobecnému záväznému nariadeniu
Obce Kysak
číslo 3/2014
o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kysak
Prerokované OZ v Kysaku 6.11.2017,
uznesenie číslo 85/38/2017

Návrh vyvesený na úradnej tabuli:

30.09. 2017

Počet prítomných poslancov na zasadnutí

7

Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:

0

Vyvesený na úradnej tabuli :

7.11.2017

Zvesené z úradnej tabule:

22.11.2017

Účinnosť od 1.1.2018

Obecné zastupiteľstvo v Kysaku sa na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm. g a § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 18 ods. 2) zákona č. 131/2010 Z.z. o
pohrebníctve ( ďalej len „zákon č. 131/2010 Z. z.“) uznieslo na tomto dodatku č. 1 k všeobecne
záväznému nariadeniu o prevádzkovom poriadku pohrebiska č. 3/2014.

dopĺňa sa bod

čl. 1.
1.

Užívanie hrobového miesta

Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na
uloženie urny.
Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na
uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Prevádzkovateľ je povinný
prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými
pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
Tlecia doba podľa zákona je 10 rokov od pochovania.

Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č.1 k VZN č. 3/2014 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.11.2017
uznesením číslo 85/40/2017
2. Tento dodatok č.1 k VZN č. 3/2014 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018

Ing. Ľubomír Krajňák
starosta obce

Príloha č. 1
CENNÍK SLUŽIEB – CINTORÍNSKE POPLATKY V OBCI KYSAK

Prepožičanie hrobového miesta na dobu 10 rokov


Jednohrobka (nad seba)

15,00 €



Dvojhrobka (vedľa seba)

30,00 €



Miesto pre urnu v kolumbáriu

10,00 €

Použitie chladiaceho zariadenia za každý i začatý deň


občania obce Kysak

2,00 €



cudzí občania

4,00 €

Prepožičanie obradnej siene na jeden smútočný obrad


občania s trvalým pobytom v obci Kysak

17,00 €



cudzí občania

25,00 €

Od poplatkov sú oslobodené hroby detí do 15 rokov.
Cintorínsky poplatok za údržbu na 10 rokov


údržba pohrebiska a domu smútku



údržba pohrebiska a domu smútku - detský hrob

10,00 €
5,00 €

V prípade prekročenia hraníc základných rozmerov hrobového miesta podľa článku 3, ods.
3 VZN č. 3/2014 sa stanovuje za každý začatý m2 jednorazová
pokuta 66,00 €.

