Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2006 o pohrebníctve,
ktorým sa mení a dopĺňa Príloha č. 1 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
v Kľačne
Obecné zastupiteľstvo v Kľačne schválilo na svojom zasadnutí dňa 21. novembra
2008 zmenu prevádzkového poriadku pre dom smútku a cintorín v Kľačne, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 obce Kľačno o pohrebníctve.

Bod IX – Cenník poplatkov a služieb sa mení na nasledovné znenie:
1. Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia pre občanov iných obcí je 9 €.
2. Poplatok za použitie obradnej siene pre občanov iných obcí je 4 €.
3. Poplatok za spotrebu el. energie, vody v čase konania obradu, v prípade vykonávania
stavebných prác na cintoríne pre cudzích občanov je poplatok 2 €.
Poplatky v bode 1. – 3. sú pre občanov Kľačna zdarma (rozumie sa, že zomrelý mal trvalý
pobyt v obci Kľačno).
Poplatok za prenájom miesta za jedno hrobové miesto na dobu 10 rokov je 17 €.
Poplatok za prenájom dvoch hrobových miest na dobu 10 rokov je 34 €.
Poplatok za obnovu hrobového miesta na jeden hrob na ďalších 10 rokov je 17 €.
Poplatok za obnovu dvoch hrobových miest na ďalších 10 rokov je 34 €.
Poplatok za prenájom miesta na výstavbu hrobky (jedno hrobové miesto) na dobu 10
rokov je 17 €.
9. Nájom na výstavbu hrobky (dve hrobové miesta) na dobu 10 rokov je 34 €.
10. Poplatok za obnovu miesta na hrobku (jedno hrob. miesto) na dobu 10 rokov je 17 €.
11. Poplatok za obnovu miesta na hrobku (dve hrob. miesta) na dobu 10 rokov je 34 €.
12. Poplatok za nájom miesta na uloženie urny na dobu 10 rokov je 9 € alebo predĺženie
nájomného vzťahu na uloženie urny o rozmere maximálne 1m² je 9 €.
13. Výšku ceny za ostatné služby, ktoré poskytujú priamo pohrebné služby a súvisia
s pochovávaním zomrelých, prípadne exhumáciou si pozostalí dojednávajú priamo
u vybranej pohrebnej služby.
4.
5.
6.
7.
8.

Ostatné body Prevádzkového poriadku pohrebiska v Kľačne ostávajú nezmenené.
1) Tento dodatok bol v návrhu, o ktorom sa malo rokovať, zverejnené vyvesením na úradnej
tabuli v obci v dňoch od 5. 11. 2008 do 21. 11. 2008 t.j. 16 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva.
2) Tento Dodatok č 2 k VZN č. 3/2006 o pohrebníctve bol schválený viac ako 3/5 väčšinou
hlasov prítomných poslancov na zasadnutí OZ v Kľačne dňa 21. 11. 2008 Uznesením č.
9/2008 bod B č. 7 a nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
s účinnosťou od 1. 1. 2009.
3) Týmto dodatkom sa ruší Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2006 o pohrebníctve zo dňa 30. 4. 2007.

Ing. Jozef Vrábeľ
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 21. novembra 2008
Zvesené z úradnej tabule dňa: 6. decembra 2008

