Obec Valaská Belá

Úplné znenie
všeobecne záväzného nariadenia
Obce Valaská Belá
. 5 / 2014
o prevádzkovom poriadku pohrebiska
vypracovaný v súlade so zákonom NR SR - . 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

lánok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Identifika né údaje:
Pohrebisko:
Obec má zriadené pohrebisko vo svojom katastrálnom území patriacej Rímskokatolíckej cirkvi,
farnos Valaská Belá , na pozemku parc. .9165/2 o výmere 6404 m2, parc. .4 o výmere 5930
m2 s domom smútku parc. . 9164/1 o výmere 2986 m2 ktorý je vybavený chladiarenským
boxom s rozvodom vody na pohrebisku.
Prevádzkovate pohrebiska: Obec Valaská Belá
Sídlo: Valaská Belá .1
O: 00318531
DI : 2021211830
Obec má zriadené pohrebisko .2 vo svojom katastrálnom území Valaská Belá v asti Gápel , na
pozemku parc. .18675 o výmere 3075 m2, s domom smútku v katastrálnom území Valaská
Belá pri pohrebisku .1 parc. . 9164/1 o výmere 2986 m2 ktorý je vybavený chladiarenským
boxom.
Prevádzkovate pohrebiska .2 : Obec Valaská Belá
Sídlo: Valaská Belá .1
O: 00318531
DI : 2021211830
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2. Tento ,,Prevádzkový poriadok“ pre pohrebisko ( alej len „prevádzkový poriadok“) upravuje
pôsobnos obce Valaská Belá, ako prevádzkovate a pohrebísk ( alej len „prevádzkovate “),
práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikate ov a právnických osôb v
súvislosti so zaobchádzaním s udskými pozostatkami a s udskými ostatkami a s
prevádzkovaním pohrebísk a návštevníkov pohrebísk.

lánok II.
Prevádzková doba
Pohrebisko je verejnosti prístupné v dobe:
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné v celom ro nom období denne:
a) od 16.04. do 15.10.
b) od 16.10. do 15.04.

od 7.00 hod. do 21.00 hod. – letné obdobie
od 8.00 hod. do 17.00 hod. - zimné obdobie

Po as sviatku Všetkých svätých od 29.10 do 4.11 bude pohrebisko sprístupnené pre verejnos
od 7,00 hod. do 21,00 hod.
V ase od 24.12. – 26.12. bude pohrebisko sprístupnené pre verejnos 24 hodín.
2. Správca pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedzi prístup verejnosti.

lánok III.
Prevádzkovanie pohrebiska
1. Prevádzkovate pohrebiska vykonáva:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska
e) správu domu smútku
f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
lánok IV.
Povinnosti prevádzkovate a pohrebiska a osôb vykonávajúcich innosti
potrebné na zabezpe enie prevádzky pohrebiska
1. Povinnosti prevádzkovate a pohrebiska:
a) prevádzkova pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
b) vies evidenciu pohrebiska pod a §17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve . 131/2010
Z. z., ktorá sa lení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahova :
a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej udské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
b) dátum uloženia udských pozostatkov alebo udských ostatkov s uvedením hrobového
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miesta a h bky pochovania,
c) záznam o nebezpe nej chorobe, ak m tvy, ktorého udské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpe nou chorobou,
d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta1 a údaje o zmene nájomcu,
f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skon enia,
g) skuto nos , i je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnos obce pod a osobitného predpisu2 alebo i ide o vojnový hrob,
h) údaje o pochovaní potrateného udského plodu alebo pred asne od atého udského plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahova údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska,
c) zdrža sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožni
ú as cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vô ou obstarávate a pohrebu,
d) vykonáva exhumáciu udských ostatkov pod a §19 zákona . .131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
e) zabezpe , aby hrob sp al požiadavky pod a §19 ods. 1 zákona .131/2010 Z.z. o
pohrebníctve,
f) dodržiava d žku tlecej doby pod a §19 ods. 3 zákona .131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
g) v prípade zistenia, že udské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté,
primerane pred ži tleciu dobu na pohrebisku na základe výsledkov hydrogeologického
prieskumu,
h) dodržiava zákaz pochovávania pod a §20 ods. 1 zákona .131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
i) naklada s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,
j) chráni pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,
k) umiestni na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,
l) prevádzkovate pohrebiska prenecháva nájomcovi za nájomné hrobové miesto na uloženie
udských pozostatkov alebo udských ostatkov. Podmienky nájmu upraví samostatná
nájomná zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu neur itú; nesmie sa vypoveda skôr ako po
uplynutí tlecej doby, ak zákon .131/2010 Z.z. o pohrebníctve neustanovuje inak.
m) písomne upozorni nájomcu o
- skuto nosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace
pred uplynutím tejto lehoty,
- vypovedaní nájomnej zmluvy, najmenej šes mesiacov predo d om, ke sa má hrobové
miesto zruši .
n) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupova pod a §22 zákona .131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
o) dba o vonkajší vzh ad cintorína, spolo né hroby a vo né miesta na pohrebisku,
za tým ú elom zabezpe uje výsadbu zelene, istotu, úpravu ciest, údržbu oplotenia.
1§

663 až 684 Ob ianskeho zákonníka
14 zákona _.49/2002 Z .z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
3 Zákon _. 130/2005 Z .z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
2§

3. Povinnosti osôb vykonávajúcich innosti súvisiace s pochovávaním:
a) prevzia udské pozostatky alebo udské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke
m tveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, ktorý vykonal prehliadku
m tveho, alebo je úmrtie doložené pasom, ak ide o medzinárodnú prepravu udských
pozostatkov alebo udských ostatkov,
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b) umožni prítomnos obstarávate a pohrebu a blízkym osobám pri kone nom uzavretí
rakvy pred pochovaním,
c) pochováva udské pozostatky a udské ostatky len do hrobu, ktorý sp a požiadavky
pod a §19 osdt.1 zákona o pohrebníctve . 131/2010 Z. z.,
d) dba o ú elové zariadenia a technickú vybavenos na pohrebisku,
e) zdrža sa v styku s pozostalými necitlivého správania; pri smúto ných obradoch umožni
ú as registrovaných cirkví a náboženských spolo ností a iných osôb s prejavenou vô ou
obstarávate a pohrebu.
4. Pochovávanie
a) O tom, na ktorom pohrebisku má by pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto
pohreb obstaráva.
b) Pochova m tveho z inej obce za rovnakých podmienok je možné len pokia mal po as života
trvalý pobyt v našej obci.
c) Nájomné za hrobové miesto pre ob ana z inej obce, ktorý nemal v našej obci trvalý pobyt je
na 10 rokov 50,- Eur.
d) udské pozostatky musia by pochované na pohrebisku, alebo spopolnené.
e) S udskými pozostatkami a s udskými ostatkami sa musí zaobchádza dôstojne a tak, aby
nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
f) udské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochova do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, m tveho
možno ihne pochova , to neplatí ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, udské
pozostatky možno pochova za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
5. Prevádzkovanie domu smútku
a) Dom smútku slúži na uloženie udských pozostatkov do asu pochovania v chladiacom
zariadení.
b) Dom smútku je vybavený :
- chladiacim zariadením
- obradnou sálou
- sociálnym zariadením pre verejnos
- miestnos ou na úpravu telesných pozostatkov
- skladovými priestormi
c) Dom smútku sa otvára pre zosnulých hodinu pred za atím smúto ného obradu alebo pod a
dohody s obstarávate om pohrebu.

lánok V.
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu
hrobového miesta,
b) užíva hrobové miesto pod a nájomnej zmluvy,
c) udržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady, pri om za hrobové
miesto sa považuje miesto na pohrebisku, ktoré je ur ené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo miesto na uloženie urny.
d) písomne oznamova prevádzkovate ovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie pod a §17 ods. 4 písm. a) zákona . 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve,
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e) udržiava poriadok na pohrebisku,
f) realizova stavebné úpravy hrobového miesta len na základe písomného súhlasu
prevádzkovate a pohrebiska, pri om za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo
oprava obruby, osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kame a), náhrobnej dosky (t.j.
platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo
oprava hrobky. Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí by osadené tak, aby
neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca
stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odklada asti príslušenstva hrobu na iné
hrobové miesta alebo ich opiera o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca
povinný nahlási prevádzkovate ovi pohrebiska pred ich uskuto nením a je povinný
prevádzkovate ovi pohrebiska nahlási aj ich skon enie.
2. Na pohrebisku je zakázané umiest ova lavi ky a podobné doplnkové zariadenia
a vysádza dreviny a kríky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovate a
pohrebiska.

lánok VI.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov.
2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachováva dôstojnos pohrebiska.
3. Návštevníci pohrebiska sú povinní chova sa spôsobom odpovedajúcim piete miesta
a vo vz ahu k prevádzke cintorína sú povinní riadi sa pokynmi prevádzkovate a
pohrebiska.
4. Návštevníkom pohrebiska nie je na pohrebisku dovolené robi hluk, faj , požíva
alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzova odpadky mimo vyzna eného
priestoru /odpadkové koše/, vodi a vo ne púš
psov a iné zvieratá, jazdi na bicykli,
kor uliach, skateborde a iných športových prostriedkoch a vykonáva iné innosti, ktoré
nie sú vzh adom na charakter pietneho miesta obvyklé.
5. Zakazuje sa akéko vek umiest ovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami
vo všetkých priestoroch a objektoch pohrebiska.

lánok VII.
Spôsob ukladania udských pozostatkov a plán miest na pochovávanie
1. udské pozostatky na pohrebisku sa ukladajú do hrobov, hrobiek a urnových miest.
2. Hrob na ukladanie udských pozostatkov musí sp
nasledovné podmienky:
a) h bka hrobu pre dospelú osobu a die a staršie ako 10 rokov musí by najmenej 1,6 m;
pre die a mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, preh bený hrob musí ma h bku aspo 2,2 m,
b) dno hrobu musí leža najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody,
c) bo né vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia by najmenej 30 cm,
d) na dvojhrob a viachrob sa nevz ahujú požiadavky ustanovené v odseku 2. písm. c)
e) rakva s udskými pozostatkami musí by po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1,2 m,
f) pochovávajúca plocha musí by rozmeroch:
- pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm,
- pri hrobke najmenej 90cm x 200 cm,
- pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm
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g) pri realizácii stavebných úprav na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný dodrža
podmienky stanovené prevádzkovate om.
h) pri zhotovení obruby hrobov musia by dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery:
- pri jednohrobe: 120 cm x 250 cm
- pri dvojhrobe: 220 cm x 250 cm
- pri trojhrobe: 330 cm x 250 cm
- pri detskom hrobe: 90 cm x 200 cm.
i) pri zhotovení urnového miesta musí by dodržaný maximálny vonkajší rozmer platne
a obruby urnového miesta: 80 cm x 70 cm a bo ná vzdialenos medzi obrubami jednotlivých
urnových miest 20 cm.
3. udské ostatky musia by uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá pod a
zloženia pôdy musí trva najmenej 10 rokov.
4. Ak sa zistí, že udské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane pred ži na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
5. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uloži alšie udské pozostatky,
ak je ich možné umiestni nad úrove naposledy pochovaných udských ostatkov a vrstva
u ahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
6. Do hrobky je možné uloži aj viacero rakiev s udskými pozostatkami alebo s udskými
ostatkami; rakva uložená do hrobky musí by zabezpe ená proti úniku zápachu do okolia
a musí by vyrobená tak, aby chránila udské ostatky pred hlodavcami.
7. Urny so spopolnenými udskými pozostatkami alebo udskými ostatkami možno uklada
do existujúcich urnových miest, hrobov alebo hrobiek.
8. Ak by alším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjs k ohrozeniu zdravia udí alebo
kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakáza príslušný orgán štátnej správy.
9. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie udských pozostatkov do hrobu, možno
alej pochováva inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie
zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil.
10.Plán miest na pochovávanie tvorí prílohu . 2 tohto VZN o prevádzkovom poriadku pre
pohrebisko. Plán miest na pochovávanie je uložený u prevádzkovate a pohrebiska, kde je
aj prístupný k nahliadnutiu.

lánok VIII.
Exhumácia udských ostatkov
1. udské ostatky je možné exhumova na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora
b) žiados obstarávate a pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávate pohrebu už nežije, na
žiados obce, ak bola obstarávate om pohrebu.
2. Žiados o exhumáciu žiadate podáva prevádzkovate ovi pohrebiska, na ktorom sú udské
ostatky uložené, a musí obsahova :
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o udské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke m tveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovate om pohrebiska, ak budú udské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifika né údaje prevádzkovate a pohrebnej služby, ktorý udské ostatky prevezie.
3. Ak prevádzkovate pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
4. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vz ahuje osobitný zákon.
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5. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o u požiadal.
6. Zakázané je upravova udské pozostatky, konzervova alebo balzamova udské
pozostatky alebo exhumova udské ostatky osoby, ktorá bola v ase úmrtia nakazená
nebezpe nou chorobou; dokladom, ktorým sa preukáže, že osoba bola v ase úmrtia
nakazená nebezpe nou chorobou, je list o prehliadke m tveho a štatistické hlásenie
o úmrtí.

lánok IX.
Spôsob nakladania s odpadmi
Na pohrebisku je možné odpady uklada len na miesta na to ur ené (odpadové nádoby)
a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením obce o odpadoch. Stavebný odpad,
ktorý vznikne nájomcovi hrobového miesta z innosti stavebnej úpravy hrobového miesta
(budovania obruby, hrobky, at .) je povinný odstráni z pohrebiska na vlastné náklady.

lánok X.
Podmienky vstupu prevádzkovate a pohrebnej služby na pohrebisko
1. Prevádzkovate pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby
pod a rozsahu dohodnutého s obstarávate om pohrebu; za ú elom prepravy udských
pozostatkov a udských ostatkov, prenosom rakvy a pochovania udských pozostatkov
a udských ostatkov do hrobu alebo hrobky, alebo uloženia urny s popolom do hrobu, hrobky
alebo urnového miesta, za ú elom vykonania exhumácie udských ostatkov a ich opätovného
pochovania.
2. Prevádzkovate pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko len s písomným povolením
prevádzkovate a pohrebiska, povolenie vydá prevádzkovate pohrebiska nájomcovi hrobového
miesta, do ktorého budú udské pozostatky alebo udské ostatky pochované.
3. Prevádzkovate pohrebnej služby je povinný dodrža ustanovenia prevádzkového
poriadku pohrebiska, plán pohrebných obradov a pochovávania ur ený prevádzkovate om
pohrebiska.

lánok XI.
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže obec zruši až po uplynutí tlecej doby všetkých udských ostatkov
uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko môže obec zruši pred uplynutím tlecej doby len:
a) na základe zákazu príslušného orgánu štátnej správy, ak by alším pochovávaním na
pohrebisku mohlo dôjs k ohrozeniu zdravia udí alebo kvality podzemnej vody,
b) z dôvodov verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy;
verejný záujem musí by riadne odôvodnený.
3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpe a uhradi exhumácie
a preloženie udských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové
miesto na inom pohrebisku.
4. Nezotleté udské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa
pohrebisko zrušilo, zhromaždi a pochova na inom pohrebisku.
5. Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon.
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lánok XII.
Kontrola VZN a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonávajú: starosta obce, poverení
zamestnanci obce, hlavný kontrolór obce, poslanci obecného zastupite stva a lenovia
príslušných komisií obecného zastupite stva. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia
osobitných právnych predpisov týkajúcich sa výkonu dozoru nad pohrebiskami.
2. Priestupku pod a §32 zákona o pohrebníctve .131/2010 Z.z. sa dopustí ten, kto:
a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta pod a §24 písm. a) zákona o pohrebníctve,
b) neužíva hrobové miesto pod a nájomnej zmluvy pod a §24 písm. b) zákona
o pohrebníctve,
c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady pod a §24 písm. c)
zákona o pohrebníctve,
d) písomne neoznámi prevádzkovate ovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie pod a §24 písm. d) zákona o pohrebníctve,
e) neudržiava poriadok na pohrebisku pod a §24 písm. e) zákona o pohrebníctve,
f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov pod a §25 písm. a) zákona o pohrebníctve,
g) nezachováva dôstojnos pohrebiska pod a §25 písm. b). zákona o pohrebníctve.
3. Za priestupky pod a odseku 2 možno uloži pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnos , spôsob, as trvania a následky protiprávneho konania.
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vz ahuje všeobecný predpis o priestupkoch.4
5. Za priestupky pod a zákona o pohrebníctve . 131/2010 Z. z. možno uloži blokovú
pokutu do výšky 66 eur.
6. Priestupky pod a odseku 2 prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos je príjmom
rozpo tu obce.
4 Zákon

Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

lánok XIII.
Zrušovacie a závere né ustanovenie
1. Akéko vek zmeny alebo doplnky VZN . 5 / 2014 o prevádzkovom poriadku pre
pohrebiská obce Valaská Belá schva uje obecné zastupite stvo.
2. VZN .9 /2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska bolo schválené uznesením 132 / 2011
Obecného zastupite stva obce Valaská Belá d a 29.9.2011, ú innos nadobudlo d om
18.10.2011
3. VZN .5 / 2012 ktorým sa mení a dop a VZN .9/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
bolo schválené uznesením . 152 / 2012 Obecného zastupite stva obce Valaská Belá d a
13.12.2012 a nadobudlo ú innos od 1. 1. 2013
4. VZN . 3 / 2014 ktorým sa mení a dop a VZN . 9 / 2011 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska bolo schválené uznesením . 42 / 2014 Obecného zastupite stva obce Valaská Belá
a 27.3.2014 a nadobudlo ú innos 14.4.2014.

Vyvesené d a :28.3.2014
Zvesené d a : 14.4.2014
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
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Príloha . 1
k VZN . 5 / 2014,
ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Valaská Belá

Cenník

služieb

Obecné zastupite stvo vo Valaskej Belej na svojom zasadnutí konanom d a 29.9.2011 a 13.12.
2012 stanovilo nasledovné poplatky za služby v obecnom cintoríne uznesením íslo132/2011 a
152/2012

Poplatky za služby v obecnom cintoríne:

Nájomné za 1 hrobové miesto a preh bený hrob na 10 rokov

15,- €

Nájomné za dvojhrob na dobu 10 rokov

25,- €

Nájomné za trojhrob na dobu 10 rokov

35,- €

Nájomné za jedno hrobové miesto - detský hrob na dobu 10 rokov

7,- €

Nájomné miesto za urnu na dobu 10 rokov

7,- €

Vykopanie a zasypanie hrobu - 160 cm

163,- €

Vykopanie a zasypanie preh beného hrobu 220 cm

203,- €

Prepoži anie domu smútku na de

7,- €
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Príloha . 2
k VZN . 5 / 2014,
ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Valaská Belá
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Príloha . 3
k VZN . 5 / 2014,
ktorým sa ustanovuje Prevádzkový poriadok pohrebiska . 2
obce Valaská Belá as Gápel
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