Všeobecne záväzné nariadenie obce Včelince č. 03/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku
v katastri obce Včelince zo dňa 09.09.2016
NÁVRH
Obecné/mestské zastupiteľstvo obce Včelince v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné
nariadenie.
Článok I.
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce Včelince zo dňa
09.09.2016 schválený obcou Včelince VZN č. 29/2016 sa mení nasledovne:

1.

strana č. 7 v odseku „ Cenník“:
Cenník
Cenník služieb schválený obecným zastupiteľstvom,
Výška poplatkov za jednotlivé úkony:

-

Prenájom hrobového miesta na dobu neurčitú:
nájomné za 1 hrobové miesto (jedno hrob, dvoj hrob pod sebou, detský hrob
a urnové miesto).................................................................................. 10,-€ / 10 rokov
nájomné za 2 hrobové miesta (dvoj hrob)......................................... 20,-€ / 10 rokov

-

od poplatkov sú oslobodené hroby detí do 15 rokov.

-

Kopanie hrobu
Kopanie hrobu vrátane uloženia truhly a zasypania hrobu zabezpečuje spravidla
obecný úrad ako prevádzkovateľ pohrebiska:
- suma za hore uvedené služby v lete aj v zime je 40,-€.
Vykonávanie dohľadu
Pokiaľ výkopové práce súvisiace s pochovávaním vykonajú pozostalí zosnulého,
alebo obec čo umožňuje prevádzkový poriadok pohrebiska, obec prostredníctvom
poverenej osoby vykoná nad prácami u občanov s trvalým pobytom v obci bezodplatný
dohľad.
Poplatok za používanie priestorov domu smútku, pre účely uloženia zosnulého do
chladiarenského zariadenia, používanie obradnej miestnosti za účelom posedenia,
vykonanie obradu a podobne pre občanov s trvalým pobytom vo Včelinciach a vo
Včelinciach- Krpec je bez poplatku. Pre cudzích občanov je stanovený nasledovne:
1, Prepožičanie domu smútku pre vykonanie obradu ................................... 12,00,-€
2, Uloženie zosnulého v chladiacom boxe (do 6 hod. ) ................................... 3,00,-€
3, Uloženie zosnulého v chladiacom boxe ( na 1 deň ) .................................... 6,00,-€
4, Prepožičanie aparatúry (ozvučenia domu smútku) .................................... 6,50,-€
5, Prepožičanie vozíka – katafalku ................................................................... 2,00,-€

6, Prítomnosť zodpovedného pracovníka pri obrade ..................................... 3,50,-€
Článok II.
Záverečné ustanovenie
Na tomto VZN obce Včelince sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Včelince dňa ...................
svojím uznesením č. ................. a toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Ing. Ľubomír Kosztúr
starosta obce
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Schválené VZN vyvesené dňa: .......................

