Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalovec
č. 1/2019
Obec Jalovec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie ( ďalej VZN), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Jalovec č. 1/2018, ktorým bol schválený prevádzkový poriadok pohrebiska
na území obce Jalovec

Čl. I
Za Čl. II VZN č. 1/2018 sa dopĺňa Čl. IIA v znení:
„ Čl. IIA
Schvaľuje prílohu č. 3 – „sadzobník nájomného za prenájom hrobového
miesta a poplatkov za služby poskytované na obecnom cintoríne v Jalovci“

Čl. II
Do VZN č. 1/2018 sa dopĺňa dokument pod názvom Príloha č. 3
v znení: „
Príloha č. 3
K VZN č. 1/2018 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Jalovec
Sadzobník nájomného za prenájom hrobového miesta a poplatkov za
služby poskytované na obecnom cintoríne v Jalovci
Cintorín :
Výška nájomného :
-

jedno hrob / prehĺbený hrob / : 2,- Eurá / rok
urnový hrob: 1,70,- Eura / rok
dvoj hrob: 4,- Eurá / rok
hrob s viac ako dvoma hrobovými miestami: 5,60,- Eura / rok

Splatnosť nájomného je pri podpise nájomnej zmluvy na obdobie 10 rokov.
V prípade, že súčet súm nájomného za všetky nájomné zmluvy
jedného nájomcu presiahne sumu 56,- Eur, môže nájomné zaplatiť aj
v splátkach, pričom výška splátok sa rovná výške nájomného za
jednotlivé nájomné zmluvy a termín splatnosti každej nasledujúcej splátky
je o 30 dní.

Výška poplatku za vstup na cintorín za účelom stavebných prác:
- 10,- Eur
/ nezahŕňa poplatky za vzniknutý stavebný odpad, za odvoz a likvidáciu,
ktorého je zodpovedný stavebník - nájomca hrobového miesta/
Dom smútku :
Výška poplatku za použitie Domu smútku pri smútočnom obrade
zahrňujúcim:
1. Chladiaci box
2. Ozvučenie
3. Obradnú miestnosť
-

obrad zomrelého s trvalým pobytom v obci Jalovec – 15,- Eur
obrad zomrelého pochovávaného do hrobového miesta s platnou
nájomnou zmluvou – 15,- Eur
obrad zomrelého bez trvalého pobytu v obci Jalovec a bez uloženia na
miestnom cintoríne – 25,- Eur
Výška poplatku za prenájom technického zariadenia ( chladiaceho boxu)
- 5,- Eur / deň ( bez obradu) „
Čl. III

Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2018 ostávajú nezmenené.
Čl. IV
Toto VZN bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom obce Jalovec dňa 12. júna 2019.
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Ing. Peter Kotian
starosta obce
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