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Obecné zastupiteľstvo obce Dvory nad Žitavou v zmysle čl. 68 zákona číslo 460/1992 Zb.
Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o obecnom zriadení“), a v súlade s § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) vydáva toto
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

OBCE DVORY NAD ŽITAVOU

č. .../2021

Prevádzkový poriadok pohrebiska
Článok I.
Predmet úpravy
Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dvory nad Žitavou (ďalej len
„prevádzkový poriadok“) upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku, povinnosti nájomcu hrobového
miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a domu smútku, spôsob a pravidlá používania
zariadení pohrebiska a obradnej siene, čas sprístupnenia pohrebiska, spôsob ukladania
ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, spôsob vedenia evidencie pohrebiska, spôsob
nakladania s odpadmi v areáli pohrebiska, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej
služby na pohrebisko a cenník služieb.
Článok II.
Prevádzkovateľ pohrebiska
Pohrebisko (cintorín) a dom smútku prevádzkuje obec Dvory nad Žitavou
prostredníctvom odborne spôsobilého správcu cintorína.
Obec Dvory nad Žitavou (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“) má zriadené pohrebisko
vo svojom katastrálnom území na pozemku parcely č. 583 na Branovskej ceste, s domom
smútku na parcele č. 582/1, súpisné číslo 1730, ktorý je vybavený potrebným chladiacim
zariadením a ozvučovacou technikou.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska:
Obec Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie č. 414/6
941 31 Dvory nad Žitavou
IČO: 00308897
DIČ: 2021060701
Článok III.
Rozsah poskytovaných služieb prevádzkovateľom pohrebiska
1. Prevádzkovateľ zabezpečuje :
a) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
b) správu a údržbu pohrebiska,
c) správu a údržbu domu smútku,

d) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
e) zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
f) dodávku vody.
2. Dom smútku slúži na:
a) dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení
b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.
3. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje osoba, ktorá pohreb obstaráva.
pohrebná služba objednaná pozostalými.
4. Akékoľvek činnosti v areáli pohrebiska ako napr. výkop hrobov a služby súvisiace
s pochovávaním a exhumáciou, sa môžu vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom
prevádzkovateľa. Právnické alebo fyzické osoby oprávnené vykonávať pohrebné
služby, sú povinné ohlásiť každú svoju činnosť v areáli cintorína jeho správcovi
a vykonať ju len po vzájomnej dohode s ním, a po zaplatení ceny za užívanie domu
smútku a jeho zariadenia.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska môže prenajímať právnickým alebo fyzickým osobám
oprávneným vykonávať pohrebné služby (ďalej len „nájomca“) dom smútku
s príslušenstvom – chladiace zariadenie, ozvučenie, na nevyhnutne potrebný čas, t.j. do
doby vykonania smútočného obradu, za cenu uvedenú v Cenníku služieb, ktorý je
prílohou tohto prevádzkového poriadku. Za škody spôsobené pri užívaní predmetných
zariadení zodpovedá nájomca.
Článok IV.
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Prevádzkovateľ v rámci výkonu činností spojených s vlastnou prevádzkou pohrebiska
a domu smútku je povinný zabezpečovať najmä:
- viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska tak, ako to
ustanovuje § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, evidencia hrobových miest
má trvalý charakter,
- písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo
nájomné zaplatené, a to najmenej tri mesiace predo dňom, keď má táto lehota
uplynúť. Ak mu nie je trvalý pobyt nájomcu známy, zverejní oznámenie na mieste
obvyklom na pohrebisku (úradná tabuľa),
- prenajímať hrobové miesta a uskutočňovať obnovu nájmu tak, aby na pohrebisku
vznikali ucelené rady, sekcie,
- umožniť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta s výnimkou prípadov, keď je to nutné pre
zabezpečenie riadnej a bezpečnej prevádzky pohrebiska,
- starať sa o čistotu a celkový dobrý estetický vzhľad pohrebiska,
- zabezpečovať údržbu zelene na pohrebisku, najmä kosiť verejné trávnaté porasty,
- zabezpečovať zbernú nádobu na odpad a odvoz odpadu z pohrebiska, ktorý vznikol
v súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska s tým, že vývoz tejto nádoby sa
vykonáva podľa potreby,
- zodpovedať za udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby,
- dočasne ukladať ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku,
- otvárať dom smútku pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu,
alebo podľa dohody so smútiacou rodinou,

- po ukončení smútočného obradu zabezpečiť dom smútku pred jeho poškodením,
odcudzením a zničením zariadenia domu smútku cudzou osobou,
- dohliadať, aby sa drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na
pohrebisku vybudovali v súlade s písomným povolením obce,
- dohliadať na dodržiavanie poriadku v blízkosti domu smútku a na pohrebisku so
zreteľom na zachovanie dobrých mravov,
- zabezpečovať na pohrebisku pitnú vodu prostredníctvom štyroch výtokových
stojanov, ktoré sú počas zimných mesiacov odstavené,
- v prípade, že správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
vyzve jeho nájomcu, aby ich odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa
oprávneného, nápravu vykoná správca na náklady nájomcu.
Článok V.
Práva a povinnosti pohrebných služieb
So súhlasom správcu cintorína sú pohrebné služby na pohrebisku oprávnené vykonávať:
- výkop hrobových jám,
- pochovávať do hrobov a hrobiek,
- ukladať urny s popolom zosnulých do hrobov, hrobiek a urnových miest,
- exhumovať zotleté i nezotleté ostatky,
- používať dom smútku a jeho príslušenstvo.
Pohrebné služby sú zodpovedné:
- za výkop hrobovej jamy a jej zasypanie,
- za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky,
- pri výkone svojej činnosti za poškodenie hrobového príslušenstva, za znečistenie
a znehodnotenie kvetinovej výzdoby vedľajších hrobových miest,
- za dôstojný priebeh pohrebu.
Pohrebné služby sú povinné:
- dodržiavať poriadok pochovávania podľa plánu a pokynov správcu cintorína,
- dodržiavať podľa zákona stanovené rozmery hrobov,
- vykonávať svoju činnosť v zmysle platnej legislatívy a tohto všeobecne záväzného
nariadenia prevádzkového poriadku,
- po vykonaní pohrebného aktu upraviť okolie hrobu do pôvodného stavu.
Článok VI.
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ostatkov
1.
2.
3.

4.

Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do zeme alebo spopolnením.
Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na pohrebisku.
Spopolnené ostatky sa ukladajú do schránky na uloženie urny na mieste na to
určenom prevádzkovateľom pohrebiska. Do schránky je možné vložiť najviac 4 ks
(kolumbárium) až 6 ks (urnový háj) typizovaných urien.
Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu, najmenej do uplynutia
tlecej doby, ktorá musí trvať najmenej 10 rokov.

5.

Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské
pozostatky, ak je možnosť ich umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských
ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.
Článok VII.
Užívanie hrobového miesta

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

V areáli pohrebiska sa nachádzajú hrobové miesta a miesta na uloženie urien
(kolumbárium a urnový háj). Kolumbárium a urnový háj sú správcom cintorína
vyčlenené miesta (schránky) na ukladanie urien s popolom ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov. Do schránky je možné vložiť najviac 4 až 6 ks typizovaných
urien. Na vrchu urnovej schránky kolumbária je osadená epitafná doska. K urnovej
schránke v urnovom háji je možné umiestniť malý pomník, resp. umiestniť na nej
epitafnú dosku.
Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských
pozostatkov alebo miesto na uloženie urny – kolumbárium, urnový háj.
Právo užívať hrobové miesto užívateľom vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a je
viazané na akt pohrebu.
Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o uzatvorenie
nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta alebo miesta na uloženie urny.
Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom spísať zmluvu
o nájme hrobového miesta alebo miesta na uloženie urny (ďalej len „nájomná
zmluva“) na dobu neurčitú s tým, že zmluva nesmie byť vypovedaná skôr ako po
uplynutí 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
Hrobové miesto alebo miesto na uloženie urny sa v zmluve označí identifikačným
číslom podľa evidencie vedenej prevádzkovateľom.
Ak je nájomcom fyzická osoba, tak nájomná zmluva musí obsahovať jeho
identifikačné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu.
Ak sa jedná o právnickú osobu, tak v rozsahu: obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo (IČO).
Ak nájomca počas trvania nájmu zomrie, novým nájomcom sa stáva osoba, ktorá je
dedičom nájomcu, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási ako prvý.
Po predložení platnej nájomnej zmluvy s obstarávateľom pohrebu správca pohrebiska
určí a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na
pochovávanie alebo miesto na uloženie urny. Odkrytie, zakrytie a uzatvorenie
urnového miesta v kolumbáriu a v urnovom háji sa môže vykonávať iba so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
Na uloženie ľudských pozostatkov na pohrebisku vo Dvoroch nad Žitavou na
Branovskej ceste z dôvodu ich exhumácie mimo územia obce, bez existujúceho
hrobového miesta na predmetnom pohrebisku je potrebný písomný súhlas Obecného
úradu vo Dvoroch nad Žitavou s pridelením hrobového miesta.
Za dočasné užívanie hrobového miesta a miesta na uloženie urny platí nájomca
prevádzkovateľovi nájomné ktoré zahŕňa aj úhradu za služby (správa a údržba
pohrebiska, správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku, zber a odvoz odpadu
z pohrebiska, dodávka vody).
Právo vybudovať základy hrobového miesta na pohrebisku má len prevádzkovateľ
pohrebiska podľa platného cenníka služieb.
Cenník služieb na miestnom pohrebisku určuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo
a musí byť zverejnený na oznamovacej tabuli pohrebiska.
Od platenia nájomného sú oslobodené hroby obetí svetových vojen.

15. Od platenia nájomného je oslobodené hrobové miesto v urnovom háji - spoločné
hrobové miesto podľa § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktoré spravuje
obec.
16. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.
Článok VIII.
Realizácia stavieb na hrobovom mieste
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku
tak, aby nebol rušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom
hrobovom mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska) alebo k jej
úprave je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa prostredníctvom
Obecného úradu vo Dvoroch nad Žitavou.
Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný podriadiť sa
podmienkam stanoveným prevádzkovateľom a dodržiavať základné všeobecné
podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Stavebník sa musí riadiť pokynmi správcu pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar
a rozmery, ktoré sú nasledovné:
– vonkajší rozmer jednohrobu vrátane obruby a chodníka
150 cm x 245 cm
– vonkajší rozmer dvojhrobu vrátane obruby a chodníka
245 cm x 245 cm
– vonkajší rozmer trojhrobu vrátane obruby a chodníka
320 cm x 245 cm
– vonkajší rozmer detského hrobu vrátane obruby a chodníka 120 cm x 160 cm
– vonkajší rozmer urnového miesta vrátane obruby
100 cm x 120 cm
Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými
hranami susedných rámov, pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba
zapadať, pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne
odstupňované.
Práce sa vykonávajú iba v dopredu dohodnutom čase počas prevádzkových hodín a po
dohode so správcom cintorína. Z ustanovení tohto článku nie je možné robiť výnimky.
Stavebník je povinný po ukončení výkopových, resp. stavebných prác upraviť okolie
stavebnou činnosťou dotknutého hrobového miesta, vyčistiť použité trávnaté a ostatné
plochy, odstrániť prebytočný stavebný materiál a zlikvidovať všetok odpad. Za čistotu
a poriadok na hrobovom mieste a v jeho okolí zodpovedá nájomca hrobového miesta.
Stavebný odpad vzniknutý pri stavebných prácach sa zakazuje dávať do smetných
nádob (kontajnerov) umiestnených v areáli pohrebiska.
Bez súhlasu správcu pohrebiska je zakázané odstraňovať stavby, odnášať časti
náhrobkov, hrobiek alebo iných stavieb, upravovať rozmery stavieb.
Článok IX.
Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta

1.

2.

Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom
mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom
prevádzkovateľa.
Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto na vlastné náklady v stave
zodpovedajúcom zachovaniu jeho dôstojnosti. Pomníky musia byť osadené tak, aby
neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta.

Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať s ľudskými ostatkami. So
spopolnenými ľudskými ostatkami môže nájomca manipulovať a ukladať ich na
pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa.
4. Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, orezávať stromy,
vysádzať na hrobovom mieste stromy a vysoko rastúce kríky, umiestňovať lavičky.
5. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta možno vykonávať len so
súhlasom prevádzkovateľa. Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas víkendov,
sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.
6. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta sú
povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
7. Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesto alebo
opierať ich o susedné príslušenstvo hrobu.
8. Nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary,
odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, a uložiť ich do zbernej nádoby na to
určenej.
9. Nájomca je povinný platiť nájomné za hrobové miesto a úhrady za služby
poskytované s užívaním hrobového miesta.
10. Nájomca je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
11. Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať
nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa –
prevádzkovateľa.
12. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy majú
dedičia. Ak je dedičov viac, tak ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
3.

Článok X.
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok, zákon
o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. a pokyny prevádzkovateľa.
Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom
zodpovedajúcim pietneho miesta a sú povinní zdržať sa správania, ktoré by sa
dotýkalo dôstojnosti zomrelých, alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti,
nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky,
fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky,
zariadenia, objekty a zeleň pohrebiska.
Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické a právnické osoby, ktoré
ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním
návštevníkov pohrebiska.
Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad.
Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo
mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne
poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.
Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na miesta okolo hrobových miest
(chodníky medzi hrobovými miestami) je zakázané.
Voda, ktorá je k dispozícii návštevníkom pohrebiska je určená predovšetkým na
prevádzkové účely a na polievanie zelene pri údržbe na prenajatých hrobových
miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.

Odpad z pohrebiska je nutné odkladať na určené miesta – do kontajnerov.
Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami
a fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte,
ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich
s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom
a s jeho predchádzajúcim súhlasom.
10. Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný.
11. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných
a psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.
12. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených
komunikáciách, a to:
a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie
pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho
zariadenia,
b) na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,
náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a inú opravu hrobového miesta,
c) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.
13. Prevádzkovateľ môže vykázať z priestorov pohrebiska vodičov motorových vozidiel,
ak nedodržiavajú poriadok alebo jeho pokyny.
14. Vstup s motorovým vozidlom na trávnaté plochy a taktiež na chodníky do
jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.
15. Na pohrebisku je možné zdržiavať sa len počas ustanovenej doby jeho sprístupnenia.
Každý návštevník je povinný túto dobu dodržiavať, a po jej uplynutí bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
8.
9.

Článok XI.
Doba sprístupnenia pohrebiska pre verejnosť
Pohrebisko je prístupné verejnosti:
- v letnom období (od 16. apríla do 15. októbra) - denne od 06:00 hod. do 22:00 hod.
- v zimnom období (od 16. októbra do 15. apríla) - denne od 08:00 hod. do 18:00 hod.
- v deň na Sviatok všetkých svätých, v deň Pamiatky zosnulých, vrátane
predchádzajúcej soboty a nedele od 07:00 hod. do 21:00 hod.
2. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo
obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase
vykonávania exhumácie, a taktiež za snehovej kalamity, poľadovice a pod., ak nie je
možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Prevádzkovateľ je povinný
zabezpečiť v zimnom období nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku
v záujme bezpečnej a plynulej prevádzky pohrebiska.
1.

Článok XII.
Zrušenie pohrebiska
1.
2.

Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v ods. 1 len
z dôvodov uvedených v zákone č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 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.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenie

1.
2.
3.
4.

Nedodržanie alebo porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia je
priestupkom podľa § 32 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Dvory nad Žitavou dňa ......................uznesením č. .............................
Toto Všeobecne záväzné nariadenie zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
6/2016 zo dňa 08. 12. 2016.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022.

Dvory nad Žitavou, dňa 30. 11. 2021

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Príloha č.1
k Prevádzkovému poriadku pohrebiska a domu smútku vo Dvoroch nad Žitavou

CENNÍK SLUŽIEB
poskytovaných na pohrebisku v obci Dvory nad Žitavou

I.
-

Nájom domu smútku a jeho zariadenia ( 1 pohreb ):
ozvučovacie zariadenie ( na 1 hod. )
obradná sieň k pietnemu aktu
chladiace zariadenie

8,00 EUR
7,00 EUR
10,00 EUR / 24 hod.

II.
-

Nájom hrobového miesta na desať rokov:
jednohrob
dvojhrob
trojhrob
detský hrob

15,00 EUR
30,00 EUR
45,00 EUR
10,00 EUR

III.
-

Nájom urnovej schránky na desať rokov:
Kolumbárium
Urnový háj

100,00 EUR
50,00 EUR

IV.

Nájom za užívanie oznamovacej tabule na 1 rok

V.
-

Náklady na vybudovanie základov hrobového miesta:
na jednohrob
na dvojhrob
na trojhrob
na detský hrob
na urnovú schránku v Urnovom háji

VI.

Údržba hrobového miesta
50,00 EUR / rok
( vrátane 1 x veniec a sviečka na Sviatok všetkých svätých )

50,00 EUR / tab.

200,00 EUR
250,00 EUR
300,00 EUR
130,00 EUR
130,00 EUR

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

