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Všeobecne záväzné nariadenie obce Vojany o nájomnom za 
hrobové miesta a úhrad potrieb pohrebu 

č. l l 2008 

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany v zmysle~ l l ods. 4 písrn. g) a § 6 ods l zákona SNR č. 
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš1ch predpisov a v súlade so zákonom NR 
SR č . 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č 455/]991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné 
nariadenie. 

Čl. I 
Úvodné ustanovenie 

TÝmto všeobecne závazným nru iadením (ďalej len "nariadenie") sa upravuje nájomné za 
hrobové miesto a úhrada potrieb súvisiacich s pohrebom vo Vojanoch. 

Čl. II . 
Nájomné za hrobové miesto a úhrada potrieb pohrebu 

l. Nájomné za hrobové miesto podľa osobitného zákona platí nájomca hrobu na základe 
zmluvy o nájme hrabového miesta uzatvorenej s obcou Vojany. . 

2. Nájomné za hrobové miesto sa platí na obdobie 10 rokov ak mŕtvy mal v obci trvalý 
pobyt v nasledovnej výške: 

a) jedno hrob dieťaťa rozmerov do 90x200cm 200 Sk 
b) jedno hrob dospelého rozmerov l l Ox250cm 300 Sk 
c) dvoj Ju·ob dospelého rozmerov 210x250cm 400 Sk 
d) troj hrob dospelého rozmerov 21 Ox250cm 500 Sk 
e) urnové miesto rozmerov lOOx lOOcm l OO Sk 

3. Nájomné za hrobové miesto sa plarí na obdobie l O rokov ak mŕtvy nemal v obci trvalý 
pobyt v nasledovnej výške: 

a) jedno hrob dieťaťa rozmerov do 90x200cm l 000 Sk 
b) jedno hrob dospelého rozmerov ll0x250cm l 500 Sk 
c) dvoj lu·ob dospelého rozmerov 210x250cm 2 000 Sk 
d) troj hrob dospelého rozmerov 21 Ox250cm 2 500 Sk 
e) umové miesto rozmerov lOOxlOOcm 500 Sk 

4. Sumy za úhradu potrieb súvis iacich s pohrebom ak mŕtvy mal v obci trvalý pobyt 
v nasledovnej výške: 

a) chladiareň do 24 hodín x počet dní 100 Sk 
b) katafalk 100Sk 
c) úprava domu smútku l OO Sk 
d) prevádzková réžia /podľa aktuálne platných cenníkov energií/ 



5. Sumy za úhradu potrieb súvisiacich s pohrebom ak mŕtvy nemal v obci trvalý pobyt 
v nasledovnej výške: 

a) chladiareň do 24 hodín x počet dní 200 Sk 
b) katafalk 200 Sk 
c) úprava domu smútku 200 Sk 
d) prevádzková réžia lpodl'a aktuálne platných cenníkov enetgií/ 

6. Nájomné a úhrada potrieb súvisiacich s pohrebom je príjmom obce V o jany. 

7. Od platenia nájomné sú oslobodené vojnové hroby, hroby a hrobky vyhlásené za 
kultúrne pamiatky alebo evidované v zozname pamätihodností obce. 

Č. III 
Záverečné ustanovenia 

l. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupitel'stvom obce Vojany uznesením 
číslo · 3 zo dňa 30.01.2008. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom vyvesenia na úradnej tabuli . 
' 

~~ 
Štefan Czinke 

starosta obce Vojany 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obec bolo vyvesené na úradnej tabuli obec diía ./.~.: .. 2008 
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