Obecné zastupiteľstvo obce Vrbovce sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) sa svojim uznesením č. 235/2006 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie o výške nájomného za hrobové miesto na
pohrebisku v obci Vrbovce

č. 4
čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbovce o výške nájomného za hrobového miesto na
pohrebisku v obci Vrbovce upravuje výšku nájomného za hrobového miesta na pohrebisku
v obci Vrbovce, ktoré spravuje obec Vrbovce /ďalej len VZN o nájomnom/.
(2) VZN o nájomnom sa vzťahuje na nájomníkov hrobových miest na pohrebisku v obci
Vrbovce.
čl. 2
Základné pojmy
(1) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
miesto na uloženie urny.
čl. 3
Nájomná zmluva, výška nájomného za hrobové miesto
(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
(3) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po
uplynutí tlecej doby na pohrebisku. Platba za hrobové miesto sa hradí vždy vopred, pri prvom
uložení rakvy na 12 rokov vopred, pri ďalších platbách na 10 rokov vopred.
Cena nájomného za užívacie právo k hrobovému miestu je stanovená nasledovne:
a) jednohrob
1,65 € za rok
b) dvojhrob
3,31 € za rok
c) trojhrob
4,97 € za rok
d) detský hrob
0,66 € za rok
e) urnové miesto 0,66 € za rok
čl. 4
Zrušujúce ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 34 o výške
nájomného za hrobové miesto na pohrebisku v obci Vrbovce, ktoré bolo schválené dňa 29. 2.
2008, uznesením č. 8/P/1/08.
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čl. 5
Účinnosť
1. VZN č. 4 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2008 uznesením č. 15/J/1/08.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009 .

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

VZN vyvesené dňa: 16. 12. 2008
VZN zvesené dňa : 31. 12. 2008
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Dodatok č. 1
k Prevádzkovému poriadku pohrebiska
Identifikačné údaje :
Pohrebisko obce Vrbovce
Zriaďovateľ pohrebiska : Obec Vrbovce
Prevádzkovateľ pohrebiska : Obec Vrbovce, 90606 Vrbovce 42
IČO : 00310140
DIČ : 2021039889
Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Vrbovce sa mení takto :
1. V čl. 24 Sankcie, odst. 2 sa slová „200 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eur“
2. V čl. 25 Priestupky, odst. 2 sa slová „20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eur“
Príloha prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Vrbovce sa mení takto :
1. V cenníku služieb sa slová „1 950,- Sk“ nahrádzajú slovami „64,72 eur“

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska bol schválený dňa 15.12.2008 uznesením
č. 15/K/1/08.
Dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009.

Ing. Samuel Redecha
starosta obce

-3-

-4-

