OBEC JABLONEC

DODATOK č.1
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonec č. 2/2016

o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Jablonec

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN (do (včítane)):
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Jablonec

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Jablonec dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňa:

20.11.2018
30.11.2018
0
Uznesením
č.: 57/6/2018
zo dňa 06.12.2018

20.11.2018

01.01.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jablonci v zmysle s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c) , f, § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v
súlade s ustanoveniami § 18 ods. 2 písm. č. 131/2010 Z. z o pohrebníctve vydáva tento dodatok

v Článku 14
Nájomné a cenník poplatkov
sa mení nasledovne :
Cenník poplatkov a nájomného za užívanie hrobového miesta na pohrebisku:
Cena nájomného za užívacie právo k hrobu pre občana s trvalým pobytom v obci Jablonec je
stanovená nasledovne:
DRUH HROBU
OBDOBIE NÁJMU
NÁJOMNÉ
Jednohrob
10 rokov
25,00 €
Dvojhrob
10 rokov
45,00 €
Trojhrob
10 rokov
60,00 €
Detský hrob
10 rokov
15,00 €
Urnové miesto
10 rokov
10,00 €
Cena nájomného za užívacie právo k hrobu pre občana s trvalým pobytom v inej obci ako
Jablonec je stanovená nasledovne:
DRUH HROBU
OBDOBIE NÁJMU
NÁJOMNÉ
Jednohrob
10 rokov
50,00 €
Dvojhrob
10 rokov
90,00 €
Trojhrob
10 rokov
120,00 €
Detský hrob
10 rokov
30,00 €
Urnové miesto
10 rokov
20,00 €
Občania s trvalým pobytom v inej obci, u ktorých sa preukázateľne zistí, že majú korene
v obci Jablonec, budú považovaný za občana s trvalým pobytom v obci Jablonec.
Prenájom domu smútku, za každý začatý deň uloženia zosnulého............................ 8,- € / deň
Vybudovanie betónovej obruby na urnové miesto ................................................ 100,- €
Vstup na cintorín za účelom úpravy hrobového miesta (kamenári) .......................... 5,- €/vstup

v Článku 16
Záverečné ustanovenia
sa dopĺňa:
Obecné zastupiteľstvo v Jablonci sa na Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce
Jablonec č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Jablonec, uznieslo dňa
06.12.2018 Uznesením č. 57/6/2018.
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska v obci Jablonec, nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.
V Jablonci, dňa 06.12.2018

Slavomír Pocisk
starosta obce Jablonec

