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NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo v Koškovciach na základe ust.§ 18 ods. 2 zákona č.
131/2010 Z. z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods.
3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení č. 3/2020, k t o r ým v y dá v a

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
PRE POHREBISKO
v obci Koškovce

§1
Úvodné ustanovenie
Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných
zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo
k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom,
prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým
ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.
§2
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku a v dome smútku
v obci Koškovce, upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku a v dome smútku,
povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku, povinnosti nájomcu hrobového miesta,
povinnosti návštevníka pohrebiska, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských
ostatkov a cenník služieb.
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§3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku
(1) Pohrebisko a dom smútku prevádzkuje Obec Koškovce (ďalej len „prevádzkovateľ“)
Koškovce 11, 067 12 Koškovce
IČO: 00323179
tel.: 057/77 97 128
E mail: podatelna@koskovce.sk
Obec Koškovce je prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku pričom nemá odbornú
spôsobilosť na výkon tejto činnosti. V súlade zo zákonom o pohrebníctve obec Koškovce
uzatvorila „Zmluvu o poskytovaní služieb s firmou: Milan Groško – MGP, Miňovce 40,
090 32 Miňovce, IČO: 46890971, DIČ: 1044655667, č. živnostenského registra 770 –
5903, ktorá je odborne spôsobila na výkon tejto činnosti. Táto firma je výlučne ako
dohliadajúci a poradný orgán nad dodržiavaním zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
a zároveň odborne spôsobilou a zodpovednou firmou.
Pochovávacie služby (výkop a zasypanie hrobu) pre obec Koškovce zabezpečuje na
základe zmluvy firma: Pohrebné služby SCHLIMBACH Humenné, Nemocničná 7, 066 01
Humenné, IČO: 35460610, č. živnostenského registra 702-8764, ktorá je odborne
spôsobilá na výkon tejto činnosti.
(2) Základné údaje o pohrebisku:
Cintorín je umiestnený v katastrálnom území Koškovce, na parcele registra „C“ KN č. 693
o výmere 8552 m2, list vlastníctva č. 9. Pozemok je vo vlastníctve Rímskokatolíckej
farnosti sv. Michala, Ľubiša 9, 067 11 Ľubiša, s ktorou obec Koškovce uzatvorila
01.11.2016 „Zmluvu o nájme nehnuteľností“ na dobu neurčitú.
(3) Základné údaje o dome smútku:
 stavba so súpisným číslom 70, postavená na parcele registra „C“ KN č. 437 o výmere
171m2,
 parcela registra „C“ KN č. 438 o výmere 754m2.
Dom smútku a priľahlý pozemok je vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti sv. Michala,
Ľubiša 9, 067 11 Ľubiša, s ktorou obec Koškovce uzatvorila 01.11.2016 „Zmluvu o nájme
budovy“ na dobu neurčitú.
Dom smútku nie je súčasťou pohrebiska.
§ 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
(1) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebnej
služby na základe podpísanej zmluvy
b) vykonávanie exhumácie,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) správu pohrebiska,
e) údržba komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
g) dodávku vody,
h) dodávku elektrickej energie.
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(2) Prevoz ľudských pozostatkov, pripadne ľudských ostatkov zabezpečuje od domu smútku
na pohrebisko pohrebná služba, ktorú si zabezpečí obstarávateľ pohrebu na vlastné
náklady.
§ 5
Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku
(1) Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku tieto služby:
a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení,
b) vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody s obstarávateľom pohrebu) v
obradnej sieni.
(2) Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a. správu domu smútku, funkčnosť chladiaceho zariadenia a úpravu obradnej siene,
b. prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom
o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide
v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným
súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.
(3) Dom smútku slúži na:
a. uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré
zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí od 0oC do 5oC.
Ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do
pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať
ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako –10oC.
Mraziace zariadenie pre takéto prípady zabezpečí objednávateľ pohrebu na základe
dohody v nemocnici alebo v pohrebnej službe,
b. vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.
(4) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
(5) Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo
podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.
§ 6
Povinnosti nájomcu hrobového miesta pri údržbe hrobového miesta
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na
uloženie urny.
Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej
zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára
na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon
neustanoví inak.
Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto
osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na
uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.
Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
 písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.
Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) udržiavať poriadok na pohrebisku,
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e)
f)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
15)

platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta,
udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných
hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov,
g) nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť
ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska,
h) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve.
K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už
existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
Pri zhotovení stavby podľa odseku 6 sa musí stavebník riadiť platnými právnymi
predpismi ako aj podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska.
Za stavebnú úpravu sa považuje vybudovanie alebo oprava obruby, osadenie alebo oprava
pomníka (t. j. náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (t. j. platne) hrobového miesta,
vybudovanie alebo oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo oprava hrobky.
Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo
iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Osoba vykonávajúca stavebné úpravy
hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo
ich opierať o príslušenstvo iných hrobov.
Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť,
a odstrániť stavebný materiál.
Je zakázané odstraňovať stavby bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska..
Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za
potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa
zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa
pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
Nájomcovi hrobového miesta sa zakazuje:
a) odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
b) vchádzať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou vozíkov pre invalidov, bez súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska,
c) fajčiť na pohrebisku,
d) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
e) vodiť psa na pohrebisko,
f) robiť hluk na pohrebisku,
g) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.
§7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

(1)

(2)
(3)

Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na
pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili dôstojnosť
obradov pri pochovávaní. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať
odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako
aj iné zariadenie pohrebiska.
Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám
pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
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(4)
(5)

(6)

V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch
a kolieskových korčuliach.
Vchádzať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými
prostriedkami, s výnimkou vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska:
 na dopravu rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého na miesto pochovania,
 na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov a inú úpravu
hrobového miesta,
 na dopravu nevládnych alebo zdravotne ťažko postihnutých osôb.
Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
§8
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.

(1)
(2)
(3)

Pohrebisko je verejnosti prístupné celoročne bez časového obmedzenia.
Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti
na pohrebisko.
Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
§9
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky uložením
do hrobu, hrobky alebo urny.
Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú
v urne na pohrebisku.
Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska
prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebnej služby na základe podpísanej zmluvy.
Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu. Ďalšie ľudské pozostatky
sa môžu do toho istého hrobu pred ukončením tlecej doby uložiť, ak je ich možné
umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej
zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.
Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky: hĺbka pre dospelú
osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10
rokov najmenej 1,2 m, pre potratený plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej
0,7 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m. Bočné vzdialenosti medzi
jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
Plán hrobových miest sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto prevádzkového poriadku.
Pravá strana pohrebiska (priestory na pravej strane od cesty) sú určené na hrobové miesta
označené iba náhrobným kameňom, bez vybudovania základov, obruby alebo pomníka.
§ 10
Tlecia doba

Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí trvať
najmenej 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
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§ 11
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu, ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom
mieste,
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov
obce, ak je nájomcom obec,
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) a
údaje o zmene nájomcu,
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2b) zrušení pohrebiska.
§ 12
Nakladanie s odpadmi na pohrebisku
1) Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len
do nádob na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska a v súlade s platným
Všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Koškovce. Stavebný odpad, ktorý vznikne nájomcovi
hrobového miesta z činnosti stavebnej úpravy hrobového miesta (budovanie obruby,
hrobky, atď.) je povinný odstrániť z pohrebiska na vlastné náklady.
2) Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, ktoré
vyváža pravidelne podľa harmonogramu osoba oprávnená nakladať s odpadmi. podľa
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi sú upravené vo
všeobecne záväznom nariadení obce Koškovce. Za zber, odvoz komunálneho odpadu
a udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá obec.
§ 13
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko.
(1)
(2)
(3)

Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah prác, ktoré má
pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby
vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom
pohrebu.
Prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci môžu vstupovať na pohrebisko
za účelom vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za nasledujúcich
podmienok:
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(4)

prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní oznámiť túto skutočnosť
prevádzkovateľovi pohrebiska minimálne 3 hodiny pred zamýšľaným obradom, resp.
zamýšľaným vstupom na pohrebisko,
Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prípadne ten kto vykonáva výkopové práce je
zodpovedný za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti,
uvedené sa vzťahuje sa i na poškodenie susedných náhrobkov.
§ 14
Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásmo pohrebiska sa ustanovuje v rozsahu 50 m od hranice pozemku pohrebiska.
(2) V ochrannom pásme pohrebiska sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem
budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné počas pohrebu vykonávať tieto činnosti:
údržba verejnej zelene, výrub drevín, rôzne stavebné práce, oslavy a akcie pri ktorých je
hluk, akákoľvek reprodukcia hudby a hovoreného slova, ktorá by rušila dôstojný priebeh
pohrebu.
§ 15
Zrušenie pohrebiska
(1)
(2)

(3)

Pohrebisko môže zrušiť obec, avšak až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by
ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality
podzemnej vody, alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného
orgánu štátnej správy.
Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
§ 16
Priestupky

(1)

(2)
(3)

Priestupku na úseku pohrebiska sa dopustí ten, kto:
a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámil regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,
b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v
zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,
c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa zákona (§24 písm. a),
d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy (§ 24 písm. b zákona),
e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady (§ 24 písm. c
zákona),
f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú
potrebné na vedenie evidencie (§ 24 písm. d zákona),
g) neudržiava poriadok na pohrebiska (§ 24 písm. e),
h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú
povinností návštevníkov (§ 25 písm. a),
i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska (§ 25 písm. b).
Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 336 Eur. Pri ukladaní pokuty sa
prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
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(4)
(5)
(6)

Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 Eur.
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny
úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až i) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos
z pokút je príjmom rozpočtu obce.
§ 17
Cenník služieb

(1) Cenník služieb a cenník nájomného za hrobové miesto tvorí prílohu 1 tohto VZN.
(2) Obec Koškovce ustanovuje nájomcovi hrobového miesta zľavu vo výške 100% z ceny
nájomného za pohrebné miesto pre zomrelého, ktorý bol pred úmrtím prihlásený v obci
Koškovce k trvalému pobytu minimálne jeden rok.
(3) Obec Koškovce ustanovuje zľavu vo výške 100% z ceny pochovávacích služieb, ak
zomrelý bol pred úmrtím prihlásený v obci Koškovce k trvalému pobytu minimálne jeden
rok.
(4) Obec Koškovce ustanovuje zľavu vo výške 100% z ceny nájmu priestorov domu smútku
a nájmu chladiaceho zariadenia, ak zomrelý bol pred úmrtím prihlásený v obci Koškovce
k trvalému pobytu minimálne jeden rok.
(5) Obec Koškovce ustanovuje poplatok za správu a údržbu pohrebiska pre každú osobu
prihlásenú k trvalému pobytu k 01.januáru daného kalendárneho roka v obci Koškovce vo
výške 1,50 € na rok.
§ 18
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje:
a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 ktorým vydáva Prevádzkový poriadok pre
pohrebisko v obci Koškovce, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva
č. 59-26/10-2018 zo dňa 26.10.2018.
b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci
Koškovce, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 67-25/02-2020
zo dňa 25.02.2020.
(2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Koškovce dňa 26.05.2020
(3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť 15.06.2020

V Koškovciach dňa 10.05.2020

úradná pečiatka
s erbom obce

Ing. Vladimír Babič
..............................................................................
starosta obce

Prílohy:
1. Cenník služieb
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Príloha 1:

Obec Koškovce
Cenník služieb
Služby pohrebiska na 10 rokov:

Cena v €

Nájom hrobového miesta
Obnova nájmu na hrobové miesto
Nájom hrobového miesta vopred
Nájom miesta pre dvojhrob
Obnova nájmu pre dvojhrob
Nájom miesta pre dvojhrob vopred
Nájom miesta pre detský hrob
Obnova nájmu pre detský hrob
Nájom miesta pre hrobku
Obnova nájmu pre hrobku
Nájom miesta pre hrobku vopred
Nájom miesta pre dvojhrobku vedľa seba
Obnova nájmu pre dvojhrobku vedľa seba
Nájom miesta pre dvojhrobku vedľa seba vopred
Nájom miesta pre urnu
Obnova nájmu pre urnu
Vývoz odpadu z cintorína – 1,00 €/jeden rok nájmu/jedno hrobové miesto
Vývoz odpadu z cintorína – 2,00 €/jeden rok nájmu/dvojhrob
Služby pochovávacie:

33,00
25,00
50,00
55,00
42,00
80,00
5,00
3,70
33,00
25,00
50,00
55,00
42,00
80,00
20,00
15,00
10,00
20,00
Cena v €

Výkop hrobu (220x90x160 cm)
Výkop hrobu (220x90x220 cm)
Výkop detského hrobu (120x80x120 cm)
Výkop hrobky (230x110x220 cm)

80,00
160,00
40,00
180,00

Dom smútku:

Cena v €

Nájom priestorov domu smútku po dobu uloženia zomrelého (do 48 hod.)
Nájom priestorov domu smútku po 48 hodinách
Použitie chladiaceho zariadenia (do 48 hod)
Použitie chladiaceho zariadenia po 48 hodinách
Ostatné poplatky

20,00
20,00/deň
5,00
5/deň
Cena v €

Správa a údržba pohrebiska
1,50/osoba/rok
Vstup vozidiel na cintorín do nosnosti 5 t za účelom montáže hrobky alebo
10,00
pomníka

úradná pečiatka
s erbom obce

Ing. Vladimír Babič
..............................................................................
starosta obce
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