Návrh Dodatku VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kurima. Dňa: 27.11.2019
VZN schválené dňa: 13.12.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kurima. Dňa:14.12.2019
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2020
Obecné zastupiteľstvo v Kurime. na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“), a ustanovenia
§ 17 zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon
o pohrebníctve“)
p r i j a l o všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva

DODATOK č. 1
K
Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 3/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území ObceKurima

1.
Upravuje sa iba príloha číslo 1, ostatné náležitosti všeobecne záväzného nariadenia ostávajú
v platnosti.
2.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce v Kurime.
2. Tento dodatok VZN bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 8/5 zo dňa
13.12.2019.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť1.1.2020.

Ján B a r t o š
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území ObceKurima

Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony:
1./ Prenájom hrobového miesta na 10 rokov/jednorazový poplatok/
- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci
bezplatne
- občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci
70,00 €
2./ Prenájom urnového miesta na 10 rokov/jednorazový poplatok/.
- občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci
bezplatne
- občania , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci
70,00 €

3./ Poplatok zapríprava, úprava po obrade, ozvučenie
Poplatok za použitie obradnej miestnosti chladiaceho boxu12,00/ deň

8,00 €/deň

Na
zabezpečeniecelkovéhovzhľadu
a
poriadkunapohrebisku,
obeczabezpečujenavlastnénákladypočasceléhorokaceloplošnékosenie,
zber
a
likvidáciuodpadov, osvetlenie, dodávkuvody. Zatietoslužbystanovujeročnýpoplatok4,00 €
nadomácnosť. 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.
4./

Schválené v obecnom zastupiteľstve dňa 13.12.2019.
Cenník nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

Ján B a r t o š
starosta obce
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