DODATOK č.2
K Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 4/2010 prevádzkový
poriadok pre pohrebiská a Dom smútku.

Obec Čierne na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení
vydáva tento dodatok č. 2 v tomto znení:

Čl. 17
Predmet dodatku
Čl. 17 Cenník poskytovaných služieb ods. 1 až 16 sa v doterajšom znení rušia a nahrádzajú sa
novým znením nasledovne:

1,- Prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu bez
ohľadu na vek zosnulého na dobu 15 rokov.
-

Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob a viac, vždy násobok

15 €
30 €
15 €

2,- Obnova, predĺženie užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov.
-

Jednohrob
Dvojhrob
Trojhrob a viac, vždy násobok

15 €
30 €
15 €

3,- Rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu
15 rokov.
-

Miesto pre jeden hrob
Miesto pre dva hroby

18 €
36 €

V prepočte na jeden rok činí poplatok za hrobové miesto a rezervu:
-

Poplatok za hrobové miesto: 1 € na rok / na 15 rokov 15 €.
Poplatok za rezerváciu hrobového miesta: 1,20 € na rok / na 15 rokov 18 €
Poplatok za detsky hrob: 0,40 € na rok / na 15 rokov 6 €

4,-Kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy.
Hrob štandart:
letné obdobie

1.4. do 30.9.

Zimné obdobie 1.10. do 31.3.

109,261 €
125,59 €

Hrob štandart prehĺbený:
Letne obdobie

1.4. do 30.9.

143,434 €

Zimné obdobie

1.10. do 31.3.

150,923 €

Detský hrob: 160x50x160
Letne obdobie

81,120 €

1.4. do 30.9.

Zimné obdobie 1.10. do 31.3.

99,368 €

5,- výkop na urnovú schránku:
Letné obdobie

1.4. do 30.9.

40 €

Zimné obdobie

1.10. do 31.3.

60 €

6,- Odebnenie hrobu

20 €

7,- Obhliadka hrobového miesta

5€

8,- Demontáž, montáž poklopu krycej dosky ( terasso)
9,- Demontáž, montáž poklopu krycej dosky ( žula, mramor)

6 €/ osoba.
10 €/ osoba.

10,- Sťažený výkop hrobu v ráme pomníka, kamenistá pôda
odsek základov pomníka

20 – 100 €

11,- Exhumácia telesných ostatkov po uplynutí tlecej doby

10 – 150 €

12,- Exhumácia telesných ostatkov pred uplynutím tlecej doby na základe
rozhodnutia RÚVZ alebo orgánov činných v trestnom konaní.

220 € / akt.

13,- Manipulácia s rakvou

10 €

14,- Umývanie pomníka

10 €

15,- Dekorácia hrobovej jamy

10 €

16,- Poplatky za služby v Dome smútku:
Letné obdobie

1.4. do 30.9.

15 €

Zimné obdobie

1.10. do 31.3.

25 €

17,- uloženie zosnulého v chladiacom zariadení, za každý započatý deň

5€

18,- Zhotovenie betónových rámov na pohrebiskách
Príspevkovou organizáciou TES Čierne 189 Čierne 02313 :
Jedno hrob:

145 €

Dvoj hrob:

230 €

Ceny sú uvedené bez DPH.
V prípade že na žiadosť klienta sa vykonáva činnosť od položky číslo 5 až po položku číslo 14
mimo pracovnej doby, k danej položke sa pripočíta prirážka 100 % z ceny.

2,- Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2010 ostávajú nezmenené.

Čl. II
Záverečné ustanovenia dodatku
Dodatok č. 2 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa
12.12.2019 a nadobudne účinnosť 15 dňom vyvesenia na úradnej tabuli
Obce Čierne.

V Čiernom 26.11.2019

Ing. Pavol Gomola
Starosta obce
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