V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E č. 6/2010
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch nad Nitrou v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na
Všeobecne záväznom nariadení upravujúcom poriadok na pohrebiskách.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Pohrebiská sú verejné zdravotne -technické zariadenia, ktoré sú určené na pietne
pochovávanie zomrelých, alebo na ukladanie spopolnených pozostatkov spôsobom,
zodpovedajúcim zdravotným predpisom. Úcta k pamiatke zomrelých , súcit s ich
pozostalým, ako aj spoločenské poslanie pohrebísk si žiadajú, aby pohrebiská boli
udržiavané v takom stave, ktorý zodpovedá ušľachtilosti ľudských vzťahov a
rešpektuje zdravotné i odborno-technické predpisy.
Čl. 2
Rozsah platnosti
Tento poriadok sa vzťahuje na pohrebiská, ktoré sú spravované obcou Žabokreky
nad Nitrou.
Čl. 3
Správa a údrţba pohrebiska
Pohrebiská /cintoríny, urnové háje a rozptylové lúčky/zriaďuje obec so súhlasom
regionálneho hygienika úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi, so sídlom v
Bojniciach / ďalej len "regionálneho hygienika/. Prevádzkovateľ pohrebiska je
povinný starať sa o vonkajší vzhľad pohrebísk, hlavne o výsadbu, údržbu a
polievanie zelene /mimo hrobových miest/ , o úpravu ciest v areáli cintorína,
zabezpečovanie čistoty a likvidácie vzniknutého odpadu celého areálu pohrebiska,
udržiavanie zariadení, menovite rozlúčkových siení a vykonávať celkový dozor na
pohrebiskách.

Čl. 4
Dočasné uloţenie mŕtveho
Mŕtvi sa dočasne ukladajú v domoch smútku. V miestach, kde je dom smútku
vybudovaný, musí byť telo osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia
premiestnené do tohto domu najneskôr do ôsmich hodín po prehliadke a následne
uložené do chladiarenského zariadenia, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v
obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, na cintoríne alebo
prevezené na pitvu. Do ôsmich hodín sa nepočíta čas medzi 22,00 h až 6.00
hodinou.
Prevoz mŕtveho, okrem prepravy na lekárom nariadenú pitvu, zabezpečí
obstarávateľ pohrebu.
Čl. 5
Pochovávacia povinnosť
1. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48
hodín od úmrtia. Ak ide o súdnu pitvu, možno mŕtveho pochovať len so súhlasom
prokurátora alebo vyšetrovateľa. V odôvodnených prípadoch a za predpokladu
uloženia mŕtveho v miestnosti pre dočasné uloženie mŕtvych, vybavenej chladiacim
zariadením, môže Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi, so sídlom
v Bojniciach, povoliť odklad pohrebu, najviac o ďalších 48 hodín. Od pohrebu sa
môže upustiť, ak sa telo mŕtveho má trvalo použiť na vedecké alebo vyučovacie
ciele. Takto možno použiť telá mŕtvych, ktorí s tým prejavili pred smrťou súhlas
v písomnej forme, alebo totožnosť ktorých nemožno zistiť. Na takéto ciele možno
tiež použiť telo mŕtveho, o ktoré sa do 96 hodín od úmrtia nikto neprihlásil,
napriek tomu, že osoby jemu blízke boli včas preukázateľne upovedomené
a mŕtvy neurobil pre smrťou opatrenia o pohrebe.
2. Pred pohrebom alebo pred určením tela mŕtveho na vedecké alebo vyučovacie
ciele sa musí preukázať, že bola vykonaná lekárska obhliadka, prípadne aj pitva.
3. Ak došlo k úmrtiu, našlo sa telo alebo bolo telo mŕtveho vyložené z
dopravného prostriedku na území obce a od pohrebu sa neupustilo podľa odseku
1, alebo nikto pohreb nezabezpečil, je povinná tak urobiť obec na vlastné náklady.
Čl. 6
Druhy pohrebov
1. Pochováva sa uložením do zeme alebo spopolnením, ak dôležitý všeobecný
záujem nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas regionálny hygienik.
2. Výnimočne možno uložiť rakvu s telom mŕtveho do hrobky vybudovanej so
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

3. Rakvy, v ktorých sa mŕtvi pochovávajú, musia byť dôkladne utesnené. Ak to
vyžadujú klimatické podmienky, na dne rakvy musí byť tesniaca vložka, prípadne
vrstva absorbčnej hmoty.
4. Mŕtvi sa ukladajú do zeme na cintorínoch. Uloženie mimo cintorína môže
povoliť starosta obce len z dôvodov hodných osobitného zreteľa so súhlasom
regionálneho hygienika.
5. Spopolnené ostatky sa ukladajú na pohrebiskách /čl.ll/
6. Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktorý si mŕtvy zvolil, treba
podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Tieto ustanovenia neplatia, ak dôležitý
všeobecný záujem vyžaduje iný druh pohrebu.
Čl. 7
Čas pohrebov
Pohreby na cintorínoch sa vykonávajú v pracovných dňoch. Vo výnimočných
prípadoch možno pohreb vykonať aj v sobotu, resp. v nedeľu, po dohode s
prevádzkovateľom pohrebiska .
Čl. 8
Pochovávacie obvody
Uloženie mŕtveho do zeme sa má vykonávať spravidla na cintoríne patriacemu
obci, v ktorej zomrelá osoba pred úmrtím žila, alebo v obci ktorej sa našlo telo
mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku. Pochovanie mŕtveho,
žijúceho pred úmrtím na inom mieste, možno na miestnom cintoríne v
Žabokrekoch nad Nitrou, len so súhlasom starostu obce.
Čl. 9
Preprava mŕtvych
Prepravu mŕtvych v obvode pohrebiska, na ktoré sa toto VZN vzťahuje, vykonáva
prevádzkovateľ pohrebiska v zmysle § 9 a § 10 zákona o pohrebníctve.
Čl. 10
Spopolňovanie mŕtvych
Spopolnenie mŕtvych sa môže vykonávať len v krematóriách.
Čl. 11
Uloţenie popola
1. Prevádzkovatel' pohrebiska je povinný prijať popol na uloženie do urnového
hája, kolumbária alebo do hrobu, prípadne do náhrobku k inému príslušníkovi
rodiny.

2. Popol sa ukladá na pohrebisku podl'a želania mŕtveho alebo obstarávatel'a
pohrebu v urne.
Č l. 12
Telesné ostatky
l. Na uloženie alebo spopolnenie exhumovaných tiel mŕtvych a ostatkov tiel
pochovávaných alebo spopolnených inak, než podl'a predpisov o pochovávaní,
platia obdobné ustanovenia zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.

2. Iné ostatky, najmä potratené alebo predčasne odňaté l'udské plody, ako aj časti
tela alebo orgány odňaté žijúcim alebo mŕtvym osobám, pokial' sa nepoužijú na
vedecké alebo vyučovacie ciele, uložia sa do zeme na cintoríne alebo sa spopolnia
v spal'ovniach zdravotníckych zariadení, a to len vtedy, ak nie je podozrenie z
trestného činu.

Čl. 13
Uţívanie miesta na pohrebisku
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy v zmysle § 24
zákona o pohrebníctve. Uzavretím nájomnej zmluvy obec prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie l'udských pozostatkov alebo l'udských
ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 20 rokov, nesmie byť vypovedaná
skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
2. Obec je povinná prenechať za nájomné nájomcovi miesto na hrob, urnu alebo
hrobku minimálne na dobu 20 rokov od prvého uloženia. Ak to pomery pohrebiska
umožňujú, je obec povinná prenechať za nájomné miesto na hrob, urnu alebo
hrobku ešte na ďalšiu dobu, v zmysle platného cenníka. V opačnom prípade musí o
tom včas upovedomiť nájomcu hrobového miesta. Prenechaním za nájomné vzniká
právo na užívanie miesta na hrob, urnu alebo hrobku tomu, komu bolo prvýkrát
prenechané a prechádza na osoby jemu blízke.
3. Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prenechané, naloží sa s ostatkami, urnami
a náhrobkami obdobne ako pri zrušení pohrebiska.
4. Výška poplatkov za užívanie miesta na pohrebisku sa určuje podl'a platného
cenníka, ktorý je súčasťou tohto VZN a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.
5. Obec je povinná mať situačný plán pohrebiska a viesť v ňom evidenciu vol'ných
miest a dovoliť na požiadanie obyvateľom, aby do neho nahliadli.

6. Nik nemá právo na užívanie miesta. Obec môže v odôvodnených prípadoch
vyhovieť želaniu toho, kto pohreb objednáva. O prepožičaní miesta sa vyhotoví
nájomná zmluva v zmysle § 663 a 684 Občianskeho zákonníka medzi obcou a
objednávateľom. Na základe tejto nájomnej zmluvy v medziach určených
prevádzkovým poriadkom má objednávatel' právo:
● zriadiť na prepožičanom mieste hrob
● uložiť do zeme telo zosnulého alebo spopolnené pozostatky
● upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, vysadiť kvetiny apod./.
Právo na miesto môže previesť len obec, a to na písomný návrh oprávneného a v
prípade smrti na návrh dediča oprávnenej osoby. Dohody oprávneného s treťou
osobou o prevode miesta nie sú pre obec záväzné.
7. Právo na miesto sa preukazuje:
a/ v starších prípadoch cintorínskou evidenciou obce, alebo potvrdenkou o
zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, ale aj iným hodnoverným dokladom
/zmluvou a pod./.
b/ v nových prípadoch písomnou nájomnou zmluvou a potvrdenkou o zaplatení
poplatku /potvrdenie o zaplatení môže byť uvedené aj v nájomnej zmluve/.
Rovnaké ustanovenie platí aj pre užívanie miesta na dlhšiu dobu. Aj pre tento úkon
je potrebná nájomná zmluva.
Čl. 14
Spôsob ukladania do hrobu
1. Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu v zmysle § 22
zákona o pohrebníctve, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do
spoločného hrobu.
2. V prehĺbenom hrobe pri dodržaní technických podmienok, stanovených
regionálnym hygienikom, je možné pochovať dve osoby nad sebou.
3. Obec môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob dané
do nájmu na základe nájomnej zmluvy, povoliť, aby do toho istého hrobu boli
uložení ďalší mŕtvi príbuzní, prípadne aj iné blízke osoby, a to po uplynutí tlecej
doby. Pred uplynutím tlecej doby možno tak urobiť len so súhlasom regionálneho
hygienika.
Čl. 15
Tlecia doba
Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu, ktorá so zreteľom na zloženie
pôdy nesmie byť kratšia ako 20 rokov /tlecia doba/. Dĺžku tlecej doby určuje na
základe výsledkov hydrogeologického prieskumu, posudku regionálneho hygienika
pri zriaďovaní cintorína.

Čl.16

Exhumácia
1. Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho /ostatky/ vyňať zo zeme
/exhumovaťl z úradnej moci, závažných dôvodov so súhlasom regionálneho
hygienika, a to len vtedy, ak je tiež preukázané, že sa na tom dohodli osoby blízke
mŕtvemu. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať: na žiadosť orgánov
činných v trestnom konaní alebo na žiadosť pozostalých, prípadne žiadosť obce, ak
obstarávateľ pohrebu už nežije. Exhumáciu možno vykonať len za prítomnosti
zástupcov správy cintorína, ak osobitný predpis neustanovuje iné.
2. Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne z osobitne
závažných dôvodov. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a/ posudok úradu /regionálny hygienik/
b/ list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c/ nájomnú zmluvu vydanú obcou, kde budú ľudské ostatky uložené.
3. Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
Čl. 17
Zrušenie pohrebiska
1. Ak pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje zdravotným požiadavkám alebo
inému všeobecnému záujmu, obec zakáže pochovávanie na ňom alebo pohrebisko
zruší.
2. Po zrušení pohrebiska sa ostatky a urny uložené v zemi ponechajú na mieste a
urny uložené v kolumbáriách, alebo náhrobkoch sa vyberú a popol sa na
vyhradenom mieste zmieša so zemou, ak užívatelia prepožičaných miest
neumiestnia v určenej lehote ostatky na inom pohrebisku.
3. Náhrobky a ostatné príslušenstvo hrobu, ktoré vlastníci neodstránia v určenej
lehote, odstráni na svoj náklad organizácia, v záujme ktorej sa pohrebisko zrušuje.
4. Rozhodnutie o zrušení pohrebiska sa zverejní na pohrebisku spôsobom, ktorý je
v mieste obvyklý, a to najmenej 1 rok pred dňom, ktorým sa pohrebisko zruší.
Pritom sa užívatelia miest upozornia, ako sa naloží s ostatkami a príslušenstvom
hrobu v prípade, že sa o ne sami v lehote najmenej 6 týždňov od dňa zrušenia
pohrebiska nepostarajú.
5. Cintorín možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby posledného mŕtveho. Na účely,
pri ktorých je potrebné terén cintorína prehĺbiť a pritom sa príde na ostatky, uložia
sa tieto do zeme na vyhradenom mieste, alebo sa spopolnia.
6. Ak ide o všeobecný záujem, možno cintorín, po prevoze ostatkov na iný cintorín,
zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby od uloženia posledného mŕtveho. Ak táto doba
neuplynula, treba spolu s ostatkami previesť aj príslušenstvo hrobu /náhrobky,
kríže, obrubníky a pod./. Náklady spojené s predčasným zrušením cintorína znáša
organizácia, v záujme ktorej bol cintorín zrušený.
Čl. 18
Stavby

1. Stavby na pohrebisku /hroby, hrobové obruby a hrobky/ vykonávajú zamestnanci
prevádzkovateľa pohrebiska na základe objednávky pozostalých .V oprávnenom
prípade môže prevádzkovateľ pohrebiska dať súhlas na vybudovanie
horeuvedených stavieb svojpomocne. Tým nie je nahradený súhlas stavebného
úradu, pokiaľ nie je tento podľa osobitných predpisov potrebný.
2. Pri vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť stanoviskom
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery.
3. Pri stavbách musia byť dodržané okrem iného nasledovné zásady:
a/ základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť
dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy, dno musí ležať najmenej 0,5 m nad
hladinou podzemnej vody
b/ pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:
pri hrobe najmenej 120 cm x 250 cm,
pri dvojhrobe najmenej 250 cm x 270 cm
pri hrobke najmenej 120 cm x 250 cm
pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 120 cm
pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm
c/ uličky medzi hrobmi /hrobkami/ musia byť najmenej 30 cm
d/ vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so
zreteľom na úroveň okolia hrobu
e/ predné a zadné hrady rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov
f/ pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať
g/ pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne
odstupňované
4. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a
odstrániť prebytočný stavebný materiál.
5. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo
odstraňovať vybudované stavby.
Čl. 19
Zeleň a čistota na pohrebiskách
1. Prevádzkovateľ pohrebiska udržuje zeleň mimo hrobových miest v dobrom
zdravotnom stave, v prípadoch nutných zásahov na drevinách /výsadby, ošetrenie,
výruby / postupuje v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
2. Stromy a kry možno vysádzať na prepožičaných miestach len s písomným
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu
kedykoľvek, ak to uzná za potrebné, odstrániť. Mimo hrobového miesta akákoľvek
výsadba nie je povolená.
3. Na miestach daných do užívania na základe nájomnej zmluvy môžu oprávnené
osoby, alebo osoby im blízke, alebo objednaní zamestnanci prevádzkovateľa

vykonávať potrebné práce na udržanie miesta a jeho skrášľovanie /vysádzanie a
polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu a pod./.
4. Odpad z hrobov /suché kytice a vence/ odstraňuje užívateľ hrobového miesta na
vyhradené miesta.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska odváža odpad z vyhradených miest na povolené
hromadné skládky.
Čl. 20
Práce na pohrebisku
1. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len zamestnanci určení prevádzkovateľom
pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby telá
zosnulých uložila do hrobu iná osoba. Spopolnené pozostatky môžu s
povolením
prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na miesto aj iné osoby.
2. Výkopy hrobov a iné zemné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov môžu
vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom pohrebiska, ak prevádzkovateľ pohrebiska
nepovolí výnimku.

Čl. 21
Výpoveď nájomnej zmluvy, zrušenie hrobu
1. Ak uplynie doba podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy, na ktorú je obec povinná dať do
užívania miesto, zanikne právo na to miesto, ak :
a/ pomery na pohrebisku znemožňujú /najmä nedostatok miesta/ dať do užívania
b/ pohrebisko alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené alebo uzatvorené
c/ užívané miesto alebo hrobka nie je udržovaná v dobrom stave
d/ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. Obec je
povinná najmenej 3 mesiace pred uplynutím doby upozorniť oprávneného na tieto
skutočnosti. Ak nie je známa adresa oprávneného, upozorní ho obec na tieto skutočnosti
verejnou vyhláškou.
2. Ked' právo na užívané miesto zaniklo, vyzve obec oprávneného písomne, alebo ak jeho
adresa nie je známa, verejnou vyhláškou, aby do 1 roka odstránil náhrobky, rámy, a pod. Ak
oprávnený v určitej lehote výzve nevyhovie, obec odstráni náhrobky, rámy, a pod. a uskladní
ich na náklady oprávneného. Po uplynutí jedného roka od zániku práva, naloží obec
s takýmito predmetmi, ak sa oprávnený o ne neprihlási podľa zákona č.527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách. Obdobne sa pokračuje aj pokiaľ ide o hrobky.
3. Hrobky, hroby a urny, ktoré majú pamätnú hodnotu alebo historický význam /hroby
význačných osôb, umelecké diela a pod./ nesmú byť /s výnimkou zrušenia pohrebiska/
odstránené ani po uplynutí doby, po ktorú bolo miesto užívané.
4. Pozostatky a urny po zániku práva na prepožičané miesto sa bud' ponechajú na
doterajšom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom mieste, alebo sa popol
zmieša so zemou.

Čl. 22
Starostlivosť o uţívané miesto

1. Užívateľ je povinný udržiavať miesto v riadnom stave.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o užívané miesto, vyzve
užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa
oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí prevádzkovateľ
pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
3. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť na náklady užívateľa
užívaného miesta.

4. Užívateľ miesta sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o
odplatnom udržiavaní prepožičaného miesta /pravidelné úpravy, výsadba kvetín a
pod./.
Čl. 23
Rozsvecovanie svetiel
1. Svetlá možno na pohrebisku rozsvecovať / sviečky a kahance/ len ak sú
umiestnené vo svietidlách.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch
rozsvecovanie svetiel obmedziť, alebo celkom zakázať.
Čl. 24
Prístup na pohrebisko
1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné v ročnom období:
od 16. apríla do 15. novembra denne, od 6,00 h - do 22,00 h
od 16. novembra do 15. apríla denne, od 7,00 h - do 20,00 h
Správa pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
2. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých
osôb.

Čl. 25
Správanie na pohrebisku
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zdržať sa v
styku s pozostalými nešetrného správania sa k ich citom. Zakazuje sa na pohrebisku
fajčiť, odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk, jazdiť na bicykloch a pod.
Porušenie prevádzkového poriadku pohrebiska sa považuje za priestupok v zmysle
zákona č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Čl. 26
Prevádzkovateľ pohrebiska

Pohrebisko prevádzkuje Obec Žabokreky nad Nitrou
Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b) pochovávanie
c) vykonávanie exhumácie
d) správu a údržbu pohrebiska
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
g) poskytovanie drobných stavebných prác
Čl. 27
1.Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Žabokrekoch nad Nitrou
dňa 09.12.2009 pod číslom 10/2009.
2. Právoplatnosť nadobúda dňom 01.01.2010.
3. Týmto sa ruší VZN č.4/2007.
V Žabokrekoch nad Nitrou , dňa 10.12.2009

Ing. Otakár Sneženka
starosta obce

Príloha č.1 k VZN č.6/2010

Cenník
poplatkov za hrobové miesta a sluţby súvisiace s pochovávaním na miestnom
cintoríne v Ţabokrekoch nad Nitrou
1. Poplatok za prepožičanie a obnovu miesta na cintoríne:
a) za prepožičanie miesta pre hrob v zemi na dobu 20 rokov za každý aj začatý
1m².................................................................................................... 6,64 €
b) za obnovu užívacieho práva na miesto pre hrob na dobu 10 rokov za každý aj
začatý 1m²......................................................................................... 4 €
2. Poplatok za užívanie domu smútku:
a)
iba počas obradov..................................................................4,98 €
b)
na 2 dni....................................................................9,96 €
c)
na 3 a viac dní....................................................................13,28 €

