OBEC DOLNÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebiska
(Dodatok č. 1)

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

18.11.2021

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Strede dňa:

09.12.2021

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

10.12.2021

VZN účinné dňom:

25.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 18 zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohrebníctve“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 3/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pohrebiska
(Dodatok č. 1)

§1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska, sa mení
a dopĺňa takto:
1. Príloha č. 1, § 8 odsek 1 znie:
(1) Pohrebisko je prístupné verejnosti podľa ročných období takto:
Obdobie
1. máj až 31. august
1. september až 25. október
26. október až 5. november
6. november až 30. apríl

od
8:00
8:00
7:30
8:00

do
21:00
19:00
21:00
18:00

2. V Prílohe č. 1, § 9 odsek 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) maximálne vonkajšie rozmery hrobových miest sú:
-

detský hrob
jednohrob
dvojhrob
trojhrob
malá hrobka
veľká hrobka

60
110
180
360
130
200

x
x
x
x
x
x

100 cm
220 cm
220 cm
220 cm
300 cm
300 cm

3. V Prílohe č. 2, odsek 1 sa slová „hrobka 4 m2“ nahrádzajú slovami „malá hrobka“ a slová
„hrobka 6 m2“ nahrádzajú slovami „veľká hrobka“.
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4. Príloha č. 2, odsek 2 znie:
(2) Výška úhrad za ostatné služby spojené s prevádzkou pohrebiska sa určuje nasledovne:
prepožičanie obradnej miestnosti v Dome smútku (1 obrad)
použitie chladiaceho boxu do 48 hodín
použitie chladiaceho boxu za ďalších začatých 24 hodín
povolenie drobnej stavby na cintoríne
odstránenie zrušeného detského hrobu
odstránenie zrušeného jednohrobu
odstránenie zrušeného dvojhrobu
odstránenie zrušeného trojhrobu
vstup na cintorín (vjazd techniky, vybudovanie nového základu
a osadenie pomníka, oprava hrobových miest a vstup pohrebnej služby)
celoročný vstup na pohrebisko pre pohrebné služby a zhotoviteľov
hrobového príslušenstva
umiestnenie reklamy na vývesnej tabuli pri vstupe na pohrebisko
(mesačne)

10 €
5€
3€
10 €
100 €
150 €
200 €
250 €
5€
150 €
2€

§2
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dolná Streda dňa 09.12.2021
uznesením č. 358/2021/21.
(2)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

.........................................
PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
starosta
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