Obec LEHOTA POD VTÁČNIKOM
Obecný úrad, Námestie SNP 33/1

DODATOK č. 1/2017
k Prevádzkovému poriadku pohrebísk
v obci Lehota pod Vtáčnikom

November 2017

Obec Lehota pod Vtáčnikom - obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 11 ods.4 písm
g), v zmysle § 6 zákona zák č.369/90 o obecnom zariadení

v znení neskorších predpisov a

v súlade s § 18 zákona č. 131/2010 Z.z. v platnom znení. Zákon o pohrebníctve
vydáva s účinnosťou od 01.01.2018
Dodatok č. 1/2017
k Prevádzkovému poriadku pohrebísk v Obci Lehota pod Vtáčnikom

Znenie Prevádzkového poriadku pohrebísk v Obci Lehota pod Vtáčnikom sa mení a dopĺňa
nasledovne:
V čl. 14 sa ruší znenie bodu 3. a nahrádza sa nasledovným znením:
„ Obec prenecháva nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov za nájomné vo výške:
a) na obdobie 10 rokov pre zosnulého, ktorý mal v Obci Lehota pod Vtáčnikom trvalý
pobyt:
•

jedno hrob 34,00 EUR

•

dvoj hrob 67,00 EUR

•

troj hrob 101,00 EUR

•

samostatný detský hrob 16,00 EUR

•

urna 16 ,00 EUR

b) na obdobie 10 rokov pre zosnulého, ktorý nemal v Obci Lehota pod Vtáčnikom trvalý
pobyt:
•

jedno hrob 90,00 EUR

•

dvoj hrob 150,00 EUR

•

troj hrob 240,00 EUR

•

samostatný detský hrob 60,00 EUR

•

urna 60,00 EUR

Nájomné za nájom hrobového miesta je splatné:
• pri podpise zmluvy o nájme hrobového miesta
• po doručení výzvy prenajímateľa nájomcovi, najneskôr 3 mesiace pred uplynutím
doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené
Nájomné je možné zaplatiť:
• v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Lehote pod Vtáčnikom
• poštovým poukazom alebo bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa. V
takom prípade je nájomca povinný pri podpise zmluvy o nájme hrobového miesta
preukázať uskutočnenie platby (ústrižkom, výpisom z účtu, potvrdením banky)."

V čl. 14 sa znenie bodu 4. doplna sa nasledovným znením: „Situačný plán cintorína
s evidenciou hrobových miest je dostupný k nahliadnutiu na web. stránkach obce a na
informačných tabuliach v areáli cintorínov v hornej a dolnej časti obce."
V Prílohe č. 1 Prevádzkového poriadku sa v bode č. 1 nahrádza suma 200,- Sk sumou 7,00
EUR, v bode č.2 sa suma 300,-Sk nahrádza sumou 10,00 EUR.

Ostatné ustanovenia Prevádzkového poriadku pohrebísk zostávajú nezmenené.

Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 1/2017, o ktorom sa malo rokovať bol zverejnený pred rokovaním
vyvesením na úradnej tabuli v obci v dňoch od 23.11.2017 do 14.12.2017 na 15 dní pred
rokovaním obecného zastupiteľstva.
2. Tento Dodatok č. 1/2017 nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom.
Schválený bol dňa 14.12.2017 viac ako 3/5-inovou väčšinou hlasov prítomných poslancov
na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 23/12/2017.
Podmienkou jeho účinnosti je jeho vyvesenie na úradnej tabuli obecného úradu na dobu 15
dní odo dňa jeho schválenia.
3. Tento Dodatok č.1/2017 sa vydáva ako Dodatok č.1/2017 k VZN prijatému podľa § 18 ods.2.
zákona č.131/2010 Z.z. v platnom znení, Zákon o pohrebníctve.
Lehota pod Vtáčnikom
Dňa:23.11.2017

Tento Dodatok č. 1/2017 bol po jeho schválení vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu dňa
15.12.2017, zvesený bol dňa 30.12.2017 a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2018.
Lehota pod Vtáčnikom
dňa .-30.12.2017
RSDr. Ján CÍPOV
starosta obce

