Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce IILIJA
č. 4 / 2012 , ktorým zverejňuje
Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
v obci Ilija
Obecné zastupiteľstvo obce Ilija 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 g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) prijalo toto všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2012, ktorým vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE
POHREBISKO v obci Ilija.

Čl. 1
Rozsah platnosti
Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na verejnom pohrebisku (ďalej len
cintoríne), nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Ilija a upravuje podmienky
a spôsob použitia priestorov na ukladanie ľudských pozostatkov v hrobových
miestach,urnovom hájiku a používanie Domu smútku.

Čl. 2
Prevádzka pohrebiska
Obec Ilija prevádzkuje pohrebisko (cintorín) nachádzajúce sa v katastrálnom
území obce Ilija,ktorého je vlastníkom.Na zabezpečenie niektorých úloh využíva
služby firmy SUPREMUS,pohrebné a cintorínske služby v Banskej Štiavnici,
(ďalej len „správcu“) , na základe zmluvy o výkone správy cintorína,ktorá je prílohou
č.1 k tomuto prevádzkovému poriadku.
Správca zabezpečuje dodržiavanie zákona o pohrebníctve č.131/2010 ,§17,odst
3,písm.a),b). ,ďalej § 26,odst.(1) – odbornú spôsobilosť
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
OBEC ILIJA, obecný úrad Ilija č.150, 969 01 Ilija
IČO: 00320692
DIČ:2021107352
Tel:045/692 0847 , mail: obec_ilija@stonline.sk

Čl. 3
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska a správcom pohrebiska
1./ Rozsah služieb poskytovaných v pohrebisku

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Výkopové práce súvisiace s pochovávavaním
Pochovávanie
Vykonanie exhumácie
správu a údržbu pohrebiska
správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
zber a odvoz odpadu z pohrebiska
dodávku vody

Ročný poplatok (cintorínsky poplatok) za jedno hrobové miesto a používanie
prípojky vody je uvedený v ceníku poplatkov - v prílohe č.3 .
Jednorazový cintorínsky poplatok – pohreb , je uvedený v ceníku poplatkov-príloha
č.3
2./ Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku
a) chladiace zariadenie na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
b) obradnú sieň a ozvučenie na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohody
s obstarávateľom pohrebu).
Obecný poplatok za poskytnutie domu smútku a mraziaceho katafalku, je uvedený
v ceníku poplatkov - prílohe č.3 .
Čl. 4
Správa domu smútku
1. Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a) správu domu smútku a funkčnosť chladiacich zariadení
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.
2. Dom smútku slúži na:
a) uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania do chladiaceho
zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0˚C až 5˚C, ak
doba od úmrtia do pochovania presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav
ľudských pozostatkov, tieto sa uložia do mraziaceho zariadenia, ktoré
zabezpečí trvalé udržanie teploty nižšej ako - 10˚C.
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov
3. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje obstarávateľ pohrebu.
4. Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pre začatím smútočného
obradu alebo podľa dohody s obstarávateľom pohrebu.

5. Prevádzkovateľ domu smútku umožní pred konečným uzavretím rakvy pred
pochovaním prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb.
6. Zamestnanci prevádzkovateľa domu smútku pri manipulácii (otváraní, uzatváraní)
s rakvou sú povinní citlivo a slušne správať sa k obstarávateľovi pohrebu
a blízkym osobám a byť primerane oblečení.
Čl. 5
Povinnosti prevádzkovateľa domu smútku a pohrebiska
Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska je povinný:
1. Zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť komunikácie pred domom smútku
a chodníkov v pohrebisku.
2. Pred smútočným obradom pripraviť smútočnú obradnú sieň v dome smútku.
3. Dočasne uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku.
4. Dezinfekciu chladiacich zariadení vykonávať pri ich čistení a po každom uložení
ľudských pozostatkov.
5. Vykonávať upratovanie všetkých priestorov v dome smútku po každom
smútočnom obrade.
6. Zabezpečiť údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu
zachovania dôstojnosti miesta. Vysádzať a udržiavať dreviny na pohrebisku
a v prípade potreby ich spílenia zabezpečí spílenie prostredníctvom oprávnenej
osoby.
7. Starať sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného
kultúrneho a spoločenského života v prípade, že o takého hroby sa nemá kto
postarať.
8. Upozorniť nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť
pohrebiska.
9. Dohliadať na ukladanie odpadu z hrobov do zbernej nádoby na to určenej.
10. Dodržiavať základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci pri prevádzkovaní domu smútku a pohrebiska v súlade s príslušnými
platnými právnymi predpismi.
11. Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky domu
smútku a pohrebiska sú povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky
a sú povinné citlivo a slušne sa správať k blízkym osobám mŕtveho a ostatným
osobám.
Čl. 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov.
1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje
ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).
2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia
pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia.
Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní
od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z.
z...Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva
nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len za
podmienok uvedených v osobitnom právnom predpise.

3. Pochovávanie je uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do
hrobu alebo hrobky na verejnom pohrebisku, alebo uloženie urny s popolom na
pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste.
4. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky
uložením do hrobu, hrobky
5. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa
požiadavky podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z..
6. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do
uplynutia tlecej doby,ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov..
7. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské
ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie
ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných
ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1
meter.
8. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s
ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom
zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred
hlodavcami.
9. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov
v krematóriu
10. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa
ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania
obstarávateľa pohrebu buď v urne na pohrebisku, alebo na inom mieste.
Čl. 7
Tlecia doba
Tlecia doba pre pohrebisko je 10 rokov.
Čl. 8
Plán hrobových miest
Obec prenajíma hrobové alebo urnové miesto podľa schváleného
plánu hrobových miest, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto prevádzkového poriadku.
Čl. 9
Užívanie hrobového miesta
1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky
alebo na uloženie urny.
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím
nájomnej zmluvy obec Ilija 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.
3. 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.
4. Výška nájomného za pohrebné miesto je uvedená v ceníku – príloha č.3.

5. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje písomnou nájomnou zmluvou
alebo potvrdením o zaplatení nájomného.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu,že uplynie
lehota na ktorú je nájomné zaplatené,najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tejto
lehoty.
8. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie,ak nájomca ani po
upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.V takom prípade je
povinný doručiť výpoveď nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí
lehoty,na ktorú bolo nájomné zaplatené.Ak mu nie je známa adresa nájomcu
alebo jeho sídlo,uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
9. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej 6 mesiacov predo dňom,keď sa má
hrobové miesto zrušiť.
10. Ak prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie z dôvodu,že nájomca ani
po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca JE
ZNÁMY, výpovedná lehota uplynie do 1 roka odo dňa doručenia
výpovede.Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu na odstránenie
príslušenstva hrobu z hrobového miesta najneskôr do uplynutia tejto výpovednej
lehoty.Ak ho v tejto lehote neodstráni,po jej uplynutí sa príslušenstvo hrobu
považuje za opustenú vec.
11. Ak prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie z dôvodu,že nájomca
nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca NIE JE ZNÁMY,
uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na
pohrebisku.Výpovedná lehota uplynie o 3 roky odo dňa kedy nebolo nájomné
zaplatené.Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu
na hrobovom mieste s vyznačením,že ide o 3 ročné uloženie,počas ktorého sa
nájomca môže prihlásiť.Po uplynutí tejto lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje
za opustenú vec.
Čl.10
Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. 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
e) platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta
f) 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 atď.
2. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave
už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas
prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Pri zhotovení stavby podľa odseku 2 sa musí stavebník riadiť platnými právnymi
predpismi ako aj podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä
pokiaľ ide o tvar, rozmery, alebo druh použitého materiálu.
Pri vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady

prevádzkovania pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta :
a) jednohrob dospelých 110 x 245 cm
b) dvojhrob dospelých 210 x 245 cm
c) hrob dieťaťa / do 6 rokov / 80 x 140 cm
d) hrob dieťaťa / do 14 rokov / 90 x 200 cm
Uvedené sú maximálne vonkajšie rozmery hrobov. Plošná výmera obsahuje plochu
na vybudovanie obrubníka i pomníka.
Odstup medzi jednotlivými hrobovými miestami musí byť najmenej 30 cm.
4. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu
vyčistiť, a odstrániť stavebný materiál.
5. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
6. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len
s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to
považuje za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu
prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
8. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne
spôsob ich upevnenia.
Čl. 11
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.
1. Pohrebisko je verejnosti prístupné denne , počas trvania denného svetla.Počas
nočných hodín je povolený cez pohrebisko len prechod po hlavnej ceste a nie je
dovolené sa tam bezdôvodne zdržiavať.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup
verejnosti na pohrebisko.
3. Prístup na pohrebisko mimo stanovenej doby je možný po dohode
s prevádzkovateľom.
4. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých
osôb.
Čl. 12
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa
na pohrebisku primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj
zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo
pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky
mimo vyhradených miest (veľkokapacitný kontajner pri dome smútku a smetné koše
na parkovisku a pri obecnom úrade) a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň,
ako aj iné zariadenie pohrebiska, neoprávnene zasahovať do iného hrobového
miesta.
2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
3. 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.
4. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na motorkách, bicykli, kolobežkách,
skateboardoch a kolieskových korčuliach.
5. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými

prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so
súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, a len po určených komunikáciách.
6. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným
spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch
rozsvecovanie svietidiel obmedziť alebo celkom zakázať.
Čl. 13
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.
(veľkokapacitný kontajner pri dome smútku a smetné koše na parkovisku a pri
obecnom úrade)
Čl. 14
Spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a)
zákona č. 131/2010 Z. z.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať :
meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v
hrobovom mieste,
dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením
hrobového miesta a hĺbky pochovania,
záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do
hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;
názov obce, ak je nájomcom obec,
dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva") a
údaje o zmene nájomcu,
údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna
pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o
vojnový hrob,
údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského
plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
b) zrušení pohrebiska,
3. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter. Evidenciu uschováva
prevádzkovateľ.
4. Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, evidencia sa odovzdá (hrobové knihy) do archívu
obce Ilija.
Čl. 15
Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na
pohrebisko.
1.Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah úkonov,
ktoré má pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej
služby vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého
s obstarávateľom pohrebu.
3. Prevádzkovatelia pohrebných služieb a ich zamestnanci môžu vstupovať na
pohrebisko za účelom vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za
nasledujúcich podmienok :
obrady zabezpečované pohrebnou službou musia byť v súlade s plánom
obradov, ktorý vypracúva prevádzkovateľ pohrebiska na podklade oznámení
prevádzkovateľov pohrebných služieb,
prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní oznámiť túto skutočnosť
prevádzkovateľovi pohrebiska minimálne 2 dní pred zamýšľaným obradom,
resp. zamýšľaným vstupom na pohrebisko,
prevádzkovateľ pohrebnej služby sa pred vstupom na pohrebisko preukáže
správcovi pohrebiska príslušným živnostenským oprávnením,
pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení,
sú povinní sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojím oblečením
a vystupovaním zachovať dôstojnosť celého pietneho aktu.
4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom, plánom
pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.
Čl. 16
Zrušenie pohrebiska
1. Pohrebisko môže zrušiť obec, avšak až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku.
2. 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.
3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23
zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Čl. 17
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Ilija uznesením č. ................ dňa:.................a ruší sa ním platnosť
Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku obce Ilija zo dňa 27.9.2006.
2. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Ilija
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ...............
V Iliji dňa ..................................
Pripomienky,návrhy na doplnenie a zmeny je možné odovzdať osobne,alebo zaslať
písomne na obecný úrad do 15 dní od vyvesenia na uradnej tabuli.
Vyvesené na úradnej tabuli OcU Ilija dňa 20.6.2012
Zverejnené na internetovej stránke www.ilija.sk dňa 20.6.2012
Zvesené dňa:

Prílohy VZN č.4/2012
Príloha č.1 – Zmluva o výkone správy pohrebiska s f.SUPREMUS
(viď zmluvu)

Príloha č.2 - Plán hrobových miest pohrebiska :
( viď samostatnú mapku – vyvesená na OcU Ilija)

Príloha č. 3 k VZN č 4/2012 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko
v obci Ilija

Cenník poplatkov
za hrobové miesta
a ostatné služby na pohrebiskách v Iliji
Ročný poplatok jedno hrobové miesto
Prenájom jedného hrobového miesta na prvých 10 rokov
Prenájom jedného hrobového miesta na ďalších 10 rokov
Prenájom jedného hrobového miesta pre detský hrob
na prvých 10 rokov

3,31€
13,27€
16,59€
9,95€

Prenájom jedného hrobového miesta pre detský hrob
na ďalších 10 rokov
Prenájom jedného hrobového miesta v urnovom háji
na prvých 10 rokov
Prenájom jedného hrobového miesta v urnovom háji
na ďalších 10 rokov
Poplatok za používanie vody z prípojky v cintoríne
na jeden rok

13,27€
33,19€
33,19€
0,99€

Poplatky vyberá Obecný úrad.
Platia sa v pokladni OcU alebo poštovou poukážkou alebo zaslaním na účet č.
8627422/0200 , VUB Banská Štiavnica.
Vyvesené na úradnej tabuli OcU Ilija dňa 20.6.2012
Zverejnené na internetovej stránke www.ilija.sk dňa 20.6.2012
Zvesené dňa:

