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Obecné zastupiteľstvo v Kurime v zmysle §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 

DODATOK č. 1 

K 

Všeobecne záväznému nariadeniu 

č. 1/2007 

O prevádzke domu smútku a pohrebiska v obci Kurima 

 

Upravuje sa: 

Článok 5 

POCHOVÁVANIE 

 

2. Telá zosnulých osôb vo vlastnom obvode (teda mimo zdravotníckych zariadení), musia byť 

umiestnené do 8 hod. v miestnosti domu nádeje  pre  dočasné umiestnenie zosnulých. Do času 

8 hodín sa nezarátava čas medzi 22.00 – 6.00 hod. Poplatok za uloženie zosnulého v domu 

nádeje je 10,00 € za 1 deň. 

 

Článok 7 

PREPOŽIČANIE  MIESTA  PRE  HROB  ALEBO  URNU 

 

4. Prepožičanie miesta na cintoríne je pre občana, ktorý má trvalý pobyt v obci Kurima, 

bezplatné. Bezplatne je prepožičané miesto na cintoríne aj rodákom z obce Kurima,  (v tomto 

prípade sa jedná o jedno miesto – jedno hrob).  Prepožičanie miesta na cintoríne pre občana, 

ktorý nemá trvalý pobyt v Kurime, môže byť len so súhlasom Obecného úradu v Kurime, za 

jednorázový  poplatok vo výške 70,00 €  uhradený dopredu na účet obce. 

 

Článok 14 

PRÁCE  NA  CINTORÍNE 

Dopĺňa sa 

3. Na zabezpečenie celkového vzhľadu a poriadku na pohrebisku, obec zabezpečuje na 

vlastné náklady počas celého roka celoplošné kosenie, zber a likvidáciu odpadov, dodávku 

vody. Za tieto služby stanovuje ročný poplatok 3,00 € na domácnosť. Poplatok  sa vzťahuje aj 

na občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci a sú nájomcovia hrobového miesta. Vlastník 

viacerých domov je oslobodený od platenia poplatku za každý ďalší dom. Od poplatku je 

oslobodený aj občan  s trvalým, alebo prechodným pobytom u ktorého je evidentné, že nemá  

na cintoríne pochovaných žiadnych rodinných príslušníkov.                

 



 

 

Článok 20 

PRECHODNÉ  A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce  v Kurime. 

2. Toto VZN bolo schválené  16.12.2013 uznesením č. 16/7. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2014. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ján  B a r t o š  

                                                                                             starosta obce 

 


